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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Intimação

Solicitação: 144226. Solicitante: Roque Pappen. Solicitado: Rafael Cizan 

Pappen. Solicitado: Roger Pappen. Solicitada: Solange Aline Pappen. 

Solicitada: Varli Pappen. Advogado: CÉLIO ANTUNES DE ARAÚJO OAB/MT 

16.332 Sentença Homologatória. As partes acima nominadas 

compareceram em sessão de conciliação no CEJUSC para ratificar o termo 

de acordo confeccionado pelo advogado constituído por elas. Também 

acrescentaram uma cláusula ao termo de acordo. É o relatório. Decido. Da 

leitura do acordo denota-se que Roque e Varli são genitores de Rafael, 

Roger e Solange, todos sócios de uma sociedade de fato sob a 

denominação de Psicultura Papen, a qual foi dissolvida e extinta por meio 

do acordo realizado entre eles. Nos termos do acordo descreveram as 

propriedades e bens que, em tese, fariam parte do capital social da 

sociedade de fato e, em razão da dissolução, dispuseram quais bens 

ficariam para os sócios Roque Pappen e Varli Pappen (cláusula segunda) 

e quais bens ficariam para os sócios Rafael, Roger e Solange Aline 

(cláusula terceira). Analisando a documentação apresentada, verifica-se 

que alguns bens que estão em nome de Roque e Varli seriam transferidos 

para os sócios Rafael, Roger e Solange Aline, e alguns bens em nome de 

Roger, Solange Aline e Rafael seriam transferidos para os sócios Roque e 

Varli, sem descrever a que título ocorrerá essa transferência (compra e 

venda, doação, permuta). Além disso, Rafael e Roger são casados 

(segundo a descrição constante nas matrículas dos imóveis) e não consta 

a anuência dos cônjuges quanto à transferência dos imóveis. Diante 

disso, em razão da falta de instrumento público para analisar a validade da 

transferência dos imóveis na forma acordada pelas partes, não há como 

homologar o acordo determinando a transferência dos bens, uma vez que 

o juiz atua também como fiscal da lei e tributos. No entanto, em relação à 

vontade das partes em dissolver a sociedade de fato e constituir e alterar 

nova sociedade (cláusula quinta e sexta), homologo tão somente para 

produzir efeitos entre os acordantes. Posto isso, homologo parcialmente 

para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo realizado no 

procedimento acima identificado, especificamente em relação à vontade 

das partes em dissolver a sociedade de fato, constituindo o título judicial, 

nos termos do art. 487, III, "b", do novo CPC, resguardando interesses e 

direitos de terceiros. Não homologo o acordo em relação às transferências 

dos imóveis uma vez que não consta a que título ocorrerá aludida 

transferência. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Após, arquive-se o 

procedimento com as cautelas de praxe. Alta Floresta, 21 de fevereiro de 

2018. Milena Ramos de Lima e Souza Paro Juíza de Direito Coordenadora 

CEJUSC

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000738-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO FLORIANO DE CASTRO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 701, XVII da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de: I) certificar o decurso de prazo para resposta 

da Parte Requerida, conforme Citação Positiva sob Id 11358846; II) intimar 

a Parte Autora para manifestar-se em termos de prosseguimento, no 

prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000724-27.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ALVES DE PAULA (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para que proceda ao recolhimento 

das custas de distribuição da Carta Precatória tendente a cumprir a 

medida liminar delineada na Decisão de Id 4281140, a ser realizada na 

Comarca de Anápolis/GO (Endereço informado no Petitório de Id 6709795), 

no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000331-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000331-34.2018.8.11.0007 

AUTOR: JOSE MARIA DE CAMPOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que 

a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização 

de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 

pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas física) de que não possui recursos suficientes para 

pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta floresta, 19 de Fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000250-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000250-85.2018.8.11.0007 

AUTOR: TEREZINHA RUELLA DE OLIVEIRA Advogado(s) do reclamante: 

MOISES ROBERTO TICIANEL, JOAO GABRIEL DAN LOPES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. Cuida-se de Ação 
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de Aposentadoria por idade c/c pedido de tutela de evidência ajuizada por 

Terezinha Ruella de Oliveira contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, o qual, em síntese, pretende a concessão da tutela para o fim de 

determinar que a autarquia ré implante o benefício previdenciário que ele 

alega fazer jus. A inicial veio instruída com diversos documentos. Vieram 

os autos à minha conclusão. DECIDO. Almeja o autor a concessão de 

tutela provisória de urgência de seu pedido, para ser agraciado com o 

recebimento da aposentadoria a que julga fazer direito logo no início da 

demanda. Pois bem. Conforme a sistemática do novo Código de Processo 

Civil, a tutela provisória é gênero do qual são espécies: tutela de urgência, 

que se subdivide em tutela satisfativa (que o código denomina de 

antecipada) ou cautelar – sendo que ambas podem ser requeridas 

antecedente ou incidentalmente – e tutela de evidência, consoante dispõe 

o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental”. Assim, compete ao Magistrado verificar dois 

pressupostos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: a 

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

processo. Então, aqueles dois clássicos pressupostos da tutela de 

urgência (fumaça do bom direito e perigo da demora) foram agora 

transformados nos seguintes termos: probabilidade do direito e perigo ao 

resultado útil do processo. É o que está estabelecido no caput do art. 300 

do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º Para a concessão da 

tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou 

fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a 

sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Assim, não vejo, ao 

menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários para 

concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, as 

provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por idade rural, de maneira 

que entendo imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer 

um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 

de encerrada a instrução processual. Além disso, analisando detidamente 

as provas documentais apresentadas nos autos pela parte requerente, 

verifico que inexistente prova suficiente do exercício da atividade rural da 

autora no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

sabe-se que a aposentadoria rural por idade somente poderá ser 

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal. Neste 

sentido, colaciono alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o entendimento de que "a 

sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de 

prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha 

participado da lide laboral, desde que o decisum contenha elementos que 

evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" 

(STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O julgamento antecipado da lide 

cerceia o direito da autora, pois se mostra necessária a produção de 

prova testemunhal, a fim de que seja corroborada a prova indiciária 

apresentada. A sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da 

análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 do código de processo 

civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada a apelação da parte ré, 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo 

de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de 

provas. (TRF-1 - AC: 00417472720114019199 

0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 01/06/2016 

e-DJF1)”. “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO IDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de Benefícios, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 

testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, simultaneamente, idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 1º, da 

mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte autora tenha completado 

a idade para aposentadoria, não apresentou início de prova material capaz 

de comprovar o exercício de atividade rural, sob o regime de economia 

familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os documentos apresentados 

devem ser contemporâneos ao período sob comprovação, em face da 

necessidade de aferir-se o cumprimento do cumprimento do período de 

carência legalmente exigido. No caso, a parte autora juntou diversos 

documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 1997, ou seja, quando 

já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. Apelação desprovida. 

Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 00587448020144019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

03/09/2015)”. De mais a mais, em demandas desse talante, as provas 

colacionadas devem ser suficientes para que o Julgador, ao conceder a 

tutela provisória, tenha quase certeza de que se a demanda fosse julgada 

na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser 

colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória almejada. 2) Não obstante 

o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e 

suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, 

não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para 

fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, 

se o presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando 

o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 2º de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000090-60.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUNIVER DE SOUZA (REQUERENTE)

FERNANDA PEREIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO)

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA SOARES LIMA (REQUERIDO)

ELIAS MARTIMIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000090-60.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DOUNIVER DE SOUZA, FERNANDA PEREIRA SANCHES 

REQUERIDO: ELIAS MARTIMIANO DE OLIVEIRA, MARGARIDA SOARES 

LIMA Vistos. A parte autora postula o benefício da assistência judiciária 

gratuita, tendo, devidamente, declarado não dispor de recursos 

suficientes para arcar com as despesas processuais. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º 

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de sanções 

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

consolidada no sentido de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, 

contanto que, antes de fazê-lo, propicie à parte requerente a 

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Para 

demonstrar um critério objetivo, a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, através da Res. 90/2017- CSDP, utiliza como critério pra definir 

uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que auferem renda familiar 

líquida de até 03 (três) salários mínimo, entretanto, nos casos em que a 

pessoa possua vultoso patrimônio, a presunção de necessidade resta 

debelada, necessitando aquele que requer assistência da defensoria 

prove sua condição de hipossuficiência por documentos, vejamos: “Art. 

3º. Todo aquele que não se enquadrar no critério estabelecido para a 

presunção da necessidade poderá requerer a assistência jurídica gratuita 

ao Defensor Público Geral do Estado demonstrando que, apesar da renda 

familiar mensal ultrapassar a quantia líquida de três salários mínimos, não 

tem como arcar com os honorários de advogado e custas processuais 

sem prejuízo do seu próprio sustento e/ou do de sua família. §1º. O 

recurso de que trata o caput deste artigo poderá ser apresentado com o 

preenchimento de formulário padronizado (modelo anexo), ao qual serão 

anexados: declaração de necessitado ou de hipossuficiente; formulário de 

avaliação socioeconômica; comprovantes de despesas com luz, água, 

telefone, aluguel, despesas médicas e outras que possam demonstrar que 

o requerente não dispõe de condições para contratar advogado e custear 

eventuais despesas em processo judicial. (...) Art. 4º. Independente da 

renda mensal, não se presume necessitado aquele que tem patrimônio 

vultoso, ficando a análise do caso a ser realizada nos termos do artigo 

anterior.” Por essas razões: INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, trazer aos autos documentos idôneos que comprovam a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, holerites, extratos bancários, conta de energia ou demais 

documentos que se considere pertinente), sob pena de indeferimento dos 

benefícios da justiça gratuita. ÀS PROVIDÊNCIAS. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 19 de Fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000389-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA DOS SANTOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES OAB - MT22276/O (ADVOGADO)

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000389-37.2018.8.11.0007 

AUTOR: CLEUZA DOS SANTOS SOUZA Advogado(s) do reclamante: ANA 

PAULA BARELLA, WAGNER SILVEIRA FAGUNDES, LUCAS BARELLA 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Aposentadoria por idade c/c pedido de tutela de 

evidência ajuizada por Cleuza dos Santos Souza contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, o qual, em síntese, pretende a 

concessão da tutela para o fim de determinar que a autarquia ré implante o 

benefício previdenciário que ele alega fazer jus. A inicial veio instruída com 

diversos documentos. Vieram os autos à minha conclusão. DECIDO. 

Almeja o autor a concessão de tutela provisória de urgência de seu 

pedido, para ser agraciado com o recebimento da aposentadoria a que 

julga fazer direito logo no início da demanda. Pois bem. Conforme a 

sistemática do novo Código de Processo Civil, a tutela provisória é gênero 

do qual são espécies: tutela de urgência, que se subdivide em tutela 

satisfativa (que o código denomina de antecipada) ou cautelar – sendo 

que ambas podem ser requeridas antecedente ou incidentalmente – e 

tutela de evidência, consoante dispõe o art. 294 do CPC/2015: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. 

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, 

pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.” Assim, 

compete ao Magistrado verificar dois pressupostos para a concessão da 

tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, aqueles dois clássicos 

pressupostos da tutela de urgência (fumaça do bom direito e perigo da 

demora) foram agora transformados nos seguintes termos: probabilidade 

do direito e perigo ao resultado útil do processo. É o que está estabelecido 

no caput do art. 300 do CPC/2015: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1º 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Assim, 

não vejo, ao menos por ora, o preenchimento dos requisitos necessários 

para concessão da tutela de urgência pleiteada pela parte autora. É dizer, 

as provas colacionadas devem ser suficientes a calcar o Julgador de que 

não será tal tutela irreversível, devendo, pois, tais provas, serem 

inequívocas do alegado, sob pena de a parte contrária ser prejudicada. No 

caso em apreciação, trata-se de aposentadoria por idade rural, de maneira 

que entendo imprescindível a produção de prova testemunhal para fazer 

um juízo de valor seguro acerca do preenchimento, ou não, dos requisitos 

legais para a obtenção do benefício de maneira que se faz temerária a 

concessão de tutela provisória (seja a de urgência ou de evidência) antes 

de encerrada a instrução processual. Além disso, analisando detidamente 

as provas documentais apresentadas nos autos pela parte requerente, 

verifico que inexistente prova suficiente do exercício da atividade rural da 

autora no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 

conforme exigência dos arts. 39, inciso I e 143 da Lei 8.213/91. Por fim, 

sabe-se que a aposentadoria rural por idade somente poderá ser 

concedida mediante prova suficiente ou início razoável de prova material 

do exercício de atividade rural, corroborada por prova testemunhal. Neste 

sentido, colaciono alguns julgados recentes do Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA 

POR IDADE URBANA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 

ANOTAÇÃO NA CTPS DECORRENTE DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE DA 

SENTENÇA. 1. Está consolidado no STJ o entendimento de que "a 

sentença homologatória de acordo trabalhista é admitida como início de 

prova material para fins previdenciários, mesmo que o INSS não tenha 

participado da lide laboral, desde que o decisum contenha elementos que 

evidenciem o período trabalhado e a função exercida pelo trabalhador" 

(STJ, AgRg no AREsp 249.379/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, DJe de 22/04/2014). 2. O julgamento antecipado da lide 

cerceia o direito da autora, pois se mostra necessária a produção de 

prova testemunhal, a fim de que seja corroborada a prova indiciária 

apresentada. A sentença deve ser anulada ante a impossibilidade da 

análise do mérito, nos termos do § 3º do art. 515 do código de processo 

civil. 3. Remessa necessária provida, prejudicada a apelação da parte ré, 

para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo 

de origem para prosseguimento do feito, oportunizando-se a produção de 

p r o v a s .  ( T R F - 1  -  A C :  0 0 4 1 7 4 7 2 7 2 0 1 1 4 0 1 9 1 9 9  

0041747-27.2011.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 01/06/2016 

e-DJF1). PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR 

IDADE. TRABALHADOR RURAL. AUSENTE INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

DOCUMENTOS POSTERIORES AO IMPLEMENTO IDADE. IMPOSSIBILIDADE 

DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade exige a demonstração do trabalho rural, 

cumprindo-se a carência prevista no art. 142 da Lei de Benefícios, 

mediante início razoável de prova material, corroborada com prova 
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testemunhal, ou prova documental plena. Exige-se, simultaneamente, idade 

superior a 60 anos para homem e 55 anos para mulher (art. 48, § 1º, da 

mesma lei). 2. No caso dos autos, embora a parte autora tenha completado 

a idade para aposentadoria, não apresentou início de prova material capaz 

de comprovar o exercício de atividade rural, sob o regime de economia 

familiar, por tempo suficiente à carência. 3. Os documentos apresentados 

devem ser contemporâneos ao período sob comprovação, em face da 

necessidade de aferir-se o cumprimento do cumprimento do período de 

carência legalmente exigido. No caso, a parte autora juntou diversos 

documentos referentes ao imóvel rural adquirido em 1997, ou seja, quando 

já contava com mais de 55 anos de idade. 4. (...) 9. Apelação desprovida. 

Sentença mantida. (TRF-1 - AC: 00587448020144019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, Data de 

Julgamento: 12/08/2015, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 

03/09/2015). De mais a mais, em demandas desse talante, as provas 

colacionadas devem ser suficientes para que o Julgador, ao conceder a 

tutela provisória, tenha quase certeza de que se a demanda fosse julgada 

na ocasião, sairia a parte requerente vencedora, o que não é o caso, pois, 

para aferir se a autora tem o direito que alega, repito, provas deverão ser 

colhidas. Diante do breve exposto: 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, bem como, INDEFIRO a tutela provisória almejada. 2) Não obstante 

o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e 

suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, 

não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para 

fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, 

se o presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando 

o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de trinta (30) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

para pagar as custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do 

artigo 99, do CPC/2015. INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Alta Floresta-MT, 19 de fevereiro de 2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA 

Juiz Substituto.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000363-39.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

F. M. G. (REQUERENTE)

I. R. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. S. V. (REQUERIDO)

E. D. S. S. (REQUERIDO)

 

Com fulcro na legislação vigente e na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, IMPULSIONO os autos para INTIMAR a 

parte autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para que compareça no 

laboratório BIOTEC, no dia 07 de março de 2018, às 15h, para realização 

do exame de DNA cruzado, consoante agendamento sob ID 11874925.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000425-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO DETTMANN OAB - RO7698 (ADVOGADO)

ERICK CORTES ALMEIDA OAB - RO7866 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ FELIZARDO DE SA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 41/2016-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAÇÃO do advogado da 

parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento da 

diligência referente à condução do Sr. Oficial de Justiça, objetivando, 

assim, o cumprimento da carta precatória. A guia para pagamento da 

diligência poderá ser emitida através do portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br, no banner “Emissão de Guias 

Oline”), regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 – CGJ, devendo a guia, 

bem como o comprovante de recolhimento, serem juntados nos autos no 

mesmo prazo.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000307-06.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ALMEIDA DA CRUZ (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE CARLINDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000307-06.2018.8.11.0007 AUTOR: CARMELITA ALMEIDA DA CRUZ 

RÉU: MUNICIPIO DE CARLINDA, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. O 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou parecer técnico informando 

que alguns dos medicamentos pleiteados não são disponibilizados pelo 

SUS e que há, entretanto, outros medicamentos com a mesma finalidade 

terapêutica, os quais são disponibilizados, consoante se verifica da 

movimentação n.º 11752970. Dessa forma, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos laudo médico que demonstre 

ser os fármacos requeridos os únicos suficientes para a melhora no seu 

quadro de saúde e a impossibilidade de substituição dos fármacos pelos 

medicamentos constantes dos protocolos do SUS, ante a inefetividade ou 

impropriedade dos medicamentos, nos termos do disposto nos artigos 

1.316 e 1.318 da CNGC/MT. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de fevereiro 

de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Requerida 

para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 

de março de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003276-28.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

março de 2018, às 14:20 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-09.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI PINHEIRO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 21 de 

março de 2018, às 13:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010128-22.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE SILVA PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RUTH FERNANDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010128-22.2012.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA RUTH FERNANDES 

EXECUTADO: JOSIANE SILVA PEREIRA Vistos. Analisando o presente 

processo, verifico se tratar de cumprimento de sentença (Id nº 11398184) 

objetivando a execução de multa aplicada em face de Maria Ruth 

Fernandes (Id nº 1830122), tendo por fundamento o descumprimento de 

decisão judicial. Inicialmente, DETERMINO a alteração da autuação do feito, 

a fim de que passe a constar como exequente Infoplus Escola de 

Informática LTDA-ME e como executada Maria Ruth Fernandes. Pois bem. 

Analisando o pedido formulado pela parte credora, verifica-se que é 

pretendida a execução do valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil 

reais), valor este calculado com base na multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais). Pois bem. Pelas circunstâncias dos autos, entendo ser o 

caso de modificação do valor da multa aplicada, uma vez que se tornou 

excessiva para o caso concreto. A parte requerida foi obrigada, por força 

de decisão judicial, a restituir à credora, antes embargante, os bens 

penhorados avaliados em R$ 18.941,00. Nestes termos, para fins de 

adequar a multa cominatória, entendo que além de demonstrar a inércia da 

parte adversa, é necessária, também, a comprovação de um prejuízo 

concreto ocasionado pelo retardamento no cumprimento da obrigação 

imposta que justifique a manutenção ou majoração do valor da multa, o que 

não ocorreu no presente caso, sendo, pois, medida adequada a 

diminuição do valor para evitar o enriquecimento sem causa da parte 

requerente. De fato, a execução de valor de R$ 160.000,00 se mostra 

excessiva perante o Juizado Especial. Além do mais, dispõe o artigo 537, 

§ 1°, inciso I, do Código de Processo Civil vigente que: “Art. 537 - [...]. § 1º 

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a 

periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se 

tornou insuficiente ou excessiva; [...].” Assim, modifico o valor da multa 

para o fim de diminuí-la para a quantia total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais), por se aproximar do valor da avaliação dos bens que deveriam 

ter sido restituídos à requerente. INTIME-SE a parte executada Maria Ruth 

Fernandes para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da 

multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), readequada na 

presente decisão, em favor da credora Infoplus Escola de Informática 

LTDA-MR. Registro que o prazo para oferecimento de embargos à 

execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da data da intimação da 

penhora ou da data do depósito espontâneo, conforme Enunciados nº. 

117, 142 e 156 do FONAJE. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 22 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003053-75.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE MARIA DOS SANTOS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY RODRIGUES ARANTES OAB - MT0013616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

ELZA PEREIRA DE CASTRO DIAS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003053-75.2017.8.11.0007 

AUTOR: ODETE MARIA DOS SANTOS MENDES RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL DELIBERAÇÕES Em seguida o Juiz 

proferiu a seguinte decisão: “Vistos. 1- DEFIRO a juntada de 

substabelecimento requerido pela patrona Tatiane Alves Salles dos 

Santos. 2- Tornem os autos a secretaria, devendo ser certificada a 

citação e o transcurso do prazo para contestar. 3- Certificado isto, voltem 

os autos conclusos. 4- Cumpra-se.” Alta Floresta, 19 de fevereiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000394-59.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELESTINO GONCALVES DA CUNHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000394-59.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: CELESTINO GONCALVES DA CUNHA Vistos. Intime-se a 

parte autora para que recolha as custas processuais, no prazo de 05 

(cinco) dias, nos termos do §1º do artigo 485 do Novo Código de Processo 

Civil, sob pena de EXTINÇÃO do processo, nos termos do inciso III do 

mesmo dispositivo legal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de fevereiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000272-55.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUNAIR MENDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 04/05/2018 

Hora: 16:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000793-34.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DANIEL DANTAS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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1. Sentença lavrada em conformidade com o art. 489, do CPC c/c art. 38, 

da Lei 9.099/1995. 2. Trata-se de ação indenizatória com pedido de 

antecipação de tutela cumulada, na qual ocorreu a intimação da parte 

autora nos termos do art. 317 do CPC, oportunizando à mesma o encarte 

de comprovante de endereço em nome próprio no prazo de 15 dias sob 

pena de indeferimento da inicial. 3. Pois bem, a determinação para 

apresentação de comprovante de endereço em nome da parte autora não 

envolve somente questões referentes aos requisitos dos arts. 319 e 320 

do CPC, mas também, para que seja possível aferir a competência da 

unidade judiciária, uma vez que para o juiz da demanda, a ausência do 

comprovante de residência em nome próprio impede seja aferida a 

competência territorial daquele juízo para processar e julgar a presente 

ação, nos termos do art. 53, do CPC, motivo porque oportunizou à parte, a 

possibilidade de emenda à inicial, sob pena de indeferimento. 4. Trata-se, 

portanto, de conduta processual que ofende o Princípio da Celeridade 

Processual, que não pode e não deve ser mitigado, ficando à mercê da 

parte que deixa de atender ao ônus processual de instruir a inicial com os 

documentos essenciais ao deslinde da causa. 5. Deste modo, se o autor é 

devidamente intimado ou não por meio de patrono constituído para 

emendar a inicial e não atende tal determinação, a petição inicial deve ser 

indeferida, consoante entendimento pacificado no âmbito dos Tribunais de 

Justiça: ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 355 DO 

CPC - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OCORRÊNCIA 

-INDEFERIMENTO DA INICIAL - POSSIBILIDADE - JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL 

-INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - NÃO 

OBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA 

- CABIMENTO. Não há que se falar em ausência de interesse processual 

do autor, quando atendidos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, 

direito este que não pode ser afastado pelo ajuizamento de ação anterior, 

para exibição de contrato diverso daquele pretendido na presente ação, 

em face do direito pleno de acesso ao Judiciário garantido pelo art. 5º, 

XXXV da CF/88. Muito embora se repute exacerbada a exigência de 

emenda à petição inicial, para a juntada de comprovante de residência da 

parte autora e original do instrumento de procuração atualizado, quando 

inexiste qualquer exigência legal neste sentido, não há dúvidas de que o 

instrumento apresentado deve conter os requisitos mínimos elencados na 

lei, o que não foi observado no caso dos autos. (TJ-MG - AC: 

10707140092263001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 

21/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

23/07/2015) APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO 

CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.SENTENÇA MANTIDA. Não atendida a determinação de emenda à 

inicial ou apresentado o recurso cabível a tempo e modo, é de ser julgado 

extinto o feito, sem resolução de mérito, de acordo com o disposto nos 

artigos284, parágrafo único, e 267, I, ambos do Código de Processo Civil. 

(TJ-AM - APL: 02464669720118040001 AM 0246466-97.2011.8.04.0001, 

Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 

26/08/2013, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2013) 6. 

Face às considerações aduzidas, uma vez que a petição inicial não 

satisfez ao requisito de admissibilidade consoante propugna o artigo 319 e 

320 do códex processual civil, INDEFIRO a inicial, o que faço com espeque 

no art. 330, IV, do CPC, declarando EXTINTO o processo sem julgamento 

do seu mérito, consoante os termos do art. 485, I, do Digesto Processual 

Civil. 7. Sem condenação em honorários advocatícios ou custas. 8. P. R. I. 

9. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000283-84.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NICEIAS GOMES BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL BERALDO BARROS OAB - MT0012970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RAFAEL BERALDO BARROS - MT0012970A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 07/05/2018 

Hora: 16:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA VICENTE PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) ELENI DE 

SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/05/2018 Hora: 12:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000206-75.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAILSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 

Hora: 12:40 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002111-52.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DEUVANIR MOREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seus advogados DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A e NADIA NAYARA NARDES 

FARIAS - MT23942/O-O, para que compareça à audiência de conciliação 

designada para o dia 11/04/2018 Hora: 08:20 (MT), sob pena de 

contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000207-60.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA LEANDRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENI DE SOUSA TEIXEIRA OAB - MT24375/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: ELENI DE SOUSA TEIXEIRA - MT24375/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 08/05/2018 

Hora: 13:20/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-12.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE PASCOAL DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CORBUCCI OAB - MT0015002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: RODRIGO CORBUCCI - MT0015002A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 02/05/2018 Hora: 14:20 , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.BEM COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000289-91.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONFIM DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CLAUDINO BORTOLANZA - MT0021716A para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 17/04/2018 

Hora: 12:40/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001617-90.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. D. S. P. E. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

14/05/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-75.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001619-60.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FERREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

15/05/2018 Hora: 13:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-45.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR DA SILVA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/05/2018 Hora: 08:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001621-30.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO RIBEIRO ARRAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

16/05/2018 Hora: 13:00/mt , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001622-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE TELES LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

18/05/2018 Hora: 12:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001623-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO VILELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

21/05/2018 Hora: 12:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001636-96.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBES DA COSTA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2018 Hora: 08:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001637-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS LIMA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A para 

que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

22/05/2018 Hora: 13:00 /MT , sob pena de contumácia e extinção do 

processo.

Comarca de Cáceres
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2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000693-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA APARECIDA RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não apresentou comprovante 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para demonstrar o recolhimento da 

taxa judiciária e custas processuais, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000696-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDER APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO Da análise da peça inicial e de seus 

documentos verifica-se que a parte autora não apresentou comprovante 

pagamento da taxa judiciária e custas processuais. Preceitua o artigo 321 

do Código de Processo Civil1 a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental. 1 – 

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para demonstrar o recolhimento da 

taxa judiciária e custas processuais, consignando-se o prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2 – Decorrido o prazo, CONCLUSO. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000699-46.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON RAMIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEISA COSTA FERREIRA OAB - MG106195 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO R. P. SOARES (REQUERIDO)

ELITE ARTIGOS MILITARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta por meio 

eletrônico (artigo 232 da Lei n. 13.105/2015 – Novo CPC), encaminhando 

os dados para futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e 

ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei n. 13.105/2015 – Novo 

CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de praxe. 5 – Às 

providências. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do Foro 

devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício o 

motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000707-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAS VENTURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Tratando-se a demanda em destaque 

de direitos disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição 

inicial estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo 

hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 

334 do Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a 

ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Cáceres/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer acompanhadas de 

seus respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme 

determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 2 – EXPEÇA-SE 

carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do CPC, 

observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de conciliação 

acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de Processo 

Civil, 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias 

contados da data de audiência de conciliação, observando-se as normas 

dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de 

reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, devendo ser 

certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria deste Juízo. 4 – 

Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, 

modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias 

mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do 

autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no expediente de 

comunicação das partes advertência de que a ausência delas na 

audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por ato 

atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor da 

causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o art. 

334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto manifestarem o 

desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, inciso I do CPC). 7 

– Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo obtida ou 

não a conciliação que deverá ser lavrado termo num ou noutro sentido, 

havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser certificado nos 

autos, CONCLUSO para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – Havendo 

elementos que evidenciam os pressupostos legais, este Juízo CONCEDE 

os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora com espeque 

no artigo 98 do CPC. 9 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 11 de 245



Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000489-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000611-08.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARA LUCIA GARCIA DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 1 – Assim, 

demonstrados os requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida 

postulada para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão dos bens indicados na inicial, depositando-os junto aos 

representantes legais indicados pelo requerente. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria n. 14/2016 

expedida pela Diretoria de Foro da Comarca de Água Boa-MT. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004258-45.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONALD ALVES DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1004258-45.2017.8.11.0006 AUTOR: 

RONALD ALVES DE MORAIS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por RONALD ALVES DE 

MORAIS em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima 

de acidente de trânsito em 10.04.2017 que lhe acarretou escoriações por 

todo o corpo e fratura do punho. Requer a condenação da ré ao 

pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% (cem 

por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

diversos documentos. Despacho inicial (id. 9248084) concedendo os 

benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 10240005 

argumentando, em preliminares, a falta de interesse processual ante a não 

finalização do pedido administrativo e, no mérito, sustenta a improcedência 

do pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém não houve acordo (id. 9907006). Realizados alguns 

atos processuais, foi acostado o Laudo pericial unilateral no id. 9906962. 

Réplica no id. 10265338. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida de ausência 

de interesse de agir em razão da não finalização do procedimento na 

esfera administrativa, tem-se que não demanda acolhimento. Com efeito, o 

fato de o requerente ter formulado o requerimento já implica, por si só, em 

provação prévia da entidade para resolução da questão 

administrativamente, não comportando a ausência de resposta como 

adequação ao precedente do STF para extinção do processo. Portanto, a 

preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se 

que a questão central refere-se no pedido de complementação de seguro 

obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de 

trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 
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mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9906962 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

punho esquerdo e tornozelo direito, a mesma indicada nos documentos 

médicos apresentados pela parte autora. Deste modo, não há falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas 

nos autos. Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões 

sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi 

acometida por comprometimento de força em punho esquerdo e diminuição 

de mobilidade em tornozelo direito, ocasionando lesão parcial incompleta, 

gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 25% 

(leve) no punho e 50% (média) no tornozelo. Aduzindo que o aludido 

exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 25% (leve) – punho esquerdo, o valor indenizatório in 

casu deve obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3.375,00 x 

25% = 843,75, que culmina no montante indenizatório de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Quanto à 

outra lesão, houve a perda parcial incompleta, com repercussão de 25% 

(leve) – tornozelo direito, o valor indenizatório in casu deve obedecer ao 

seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3.375,00 x 50% = 1.687,50, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta 

e sete reais e cinquenta centavos). Portanto, o autor faz jus ao 

recebimento de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte 

e cinco centavos) os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e 

um reais e vinte e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1001696-63.2017.8.11.0006 AUTOR: 

PAULO RAFAEL DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por PAULO RAFAEL DA SILVA em face da 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S/A, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito no dia 

03.12.2016 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e fratura de 

clavícula. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização do 

seguro no percentual de 100% (cem por cento) em razão da debilidade, 

custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (5085896) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10201495 argumentando, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo, a ausência de laudo do IML a 

indicar nexo causal e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As 

partes compareceram na audiência de conciliação designada, porém não 

houve acordo (id. 9920727). Realizados alguns atos processuais, foi 

acostado o Laudo pericial no id. 9920668. O processo veio concluso. II – 

Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Considerando que os elementos 

necessários à formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos 

aos autos, verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DA PRELIMINAR 

No que se refere à questão preliminar aduzida de falta de nexo causal 

ante a ausência de juntada do laudo do IML, extrai-se que a mesma se 

confunde com o mérito, eis que a parte ré limita-se a sustentar que o 

exame realizado pelo instituto é necessário para a quantificação do 

percentual da invalidez, contudo, há nos autos outros elementos 

suficientes para elucidar o nexo causal, bem como indicar o grau de 

invalidez, como exemplo o exame feito por médico perito quando da 

realização de audiência de conciliação. Desse modo, afasta-se tal 

alegação. Por fim, no que tange à necessidade de alteração do polo 

passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO Não havendo mais 

preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas no processo, 

mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões 

do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal 

de 1988, bem como do art. 371 do novel Código de Processo Civil. No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

pagamento de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 
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circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. No que concerne a alegação da 

Requerida sobre a ausência de requisitos para pagamento da indenização, 

tem-se que não merece prosperar. A alegação de que a ausência de 

pagamento do seguro impede o recebimento de indenização não pode ser 

acatada, eis que, até mesmo de conhecimento da Requerida é a súmula 

257 do STJ que dispõe que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização". Ademais, o art. 5º da Lei 6.194/74, preconiza que a 

indenização decorrente do seguro obrigatório será paga “mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado". Como se nota, a ausência do pagamento 

do prêmio do seguro para não é motivo para escusa do pagamento da 

indenização, inclusive para a vítima proprietária do veículo. Nesse sentido: 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA 

DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – 

IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – CORREÇÃO 

MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DATA DO SINISTRO – PRECEDENTES – 

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DA 

RÉ/SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR - 

PARCIALMENTE PROVIDO. I - A falta de pagamento do prêmio do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 

terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da 

indenização. II - O fato de o proprietário do veículo ser a vítima, não 

descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o 

pagamento. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando 

fixados em valor irrisório. IV - Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. (Ap 103870/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 

17/10/2017). APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DE 

ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – DEVIDA - 

QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Falta de pagamento do 

prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do 

pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo 

vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização 

securitária não inviabiliza o pagamento. (Ap 101409/2017, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017). Com 

efeito, para o recebimento da indenização pretendido pela Autora é 

necessário que a vítima decorrente de acidente de trânsito esteja 

acometida de invalidez permanente total ou parcial que a incapacite para o 

trabalho, inexistindo tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito 

à indenização securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório 

de danos pessoais causados por veículos automotores está previsto na 

Lei n. 6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do 

seguro obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas 

de assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida 

norma prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 

3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta 

Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, 

total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: 

(...) II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

invalidez permanente No caso em destaque, a documentação trazida 

juntamente com a petição inicial, sobretudo o boletim de ocorrência 

encartado e demais documentos médicos, demonstram a existência do 

nexo de causalidade entre as sequelas observadas e o acidente de 

trânsito ocorrido. De mesmo modo, corroborando os documentos médicos, 

o laudo médico de id. 9920668 foi categórico em afirmar que a lesão da 

parte autora foi proveniente de acidente automobilístico, apontando, ainda, 

que a região acometida é o ombro esquerdo, a mesma indicada nos 

documentos médicos apresentados pela autora. Logo, não há falar em 

ausência de nexo causal, restando corroborado pelas provas 

apresentadas no processo. Além dos documentos médicos que 

evidenciam as lesões sofridas, a avaliação médica realizada atestou que a 

parte autora foi acometida por diminuição moderada de mobilidade de 

ombro esquerdo, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano 

anatômico e/ou funcional definitivo com proporção de 50% (média). 

Aduzindo que o aludido exame é realizado por profissional capacitado na 

área médica, não havendo nada que desabone o referido trabalho para 

que não possa servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é 

prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o requerente esta 

acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, permanente. Desse 

modo, apesar de não estar ligado apenas à prova pericial, no caso em 

exame, vislumbra-se que ela é essencial, e demonstra, de maneira clara, o 

grau e a lesão do autor, ou seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois 

bem, em se tratando de indenização referente ao seguro DPVAT, a 

quantificação do valor a ser recebido submete-se à situação adequada a 

cada caso. A referida tabela expõe os percentuais sobre a importância 

segurada por órgão ou membro lesado a serem considerados na fixação 

da indenização de seguro obrigatório decorrente de invalidez permanente 

parcial. Partindo dessas premissas, como no caso da parte autora houve 

a perda parcial completa, com repercussão de 50%, o valor indenizatório 

in casu deve obedecer ao seguinte cálculo: R$ 13.500,00 – 25% = 

3.375,00 x 50%= 1.687,50, que culmina no montante indenizatório de R$ 

1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Assim, o valor da indenização que faz jus o Autor é de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), que deve ser 

corrigidos a partir do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e 

acrescidos de juros de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo 

Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da inicial condenando a ré ao pagamento de indenização 

referente ao seguro DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 (mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), sobre o qual 

deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de 

citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com 

espeque no artigo 3º da Lei n. 6.194/74. No que tange aos honorários, 

ficam arbitrados no valor total em 15 % sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC. Por consequência, EXTINGUE-SE o 

processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas 

de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por ROBERTO ADRIANI 

MOTTA ORRO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DPVAT, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de 

acidente de trânsito em 30.08.2016 que lhe acarretou escoriações por 

todo o corpo e fratura exposta na perna direita. Requer a condenação da 

ré ao pagamento da complementação do seguro no percentual de 100% 

(cem por cento) do total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram diversos documentos. Despacho inicial (id. 9248351) concedendo 

os benefícios da justiça gratuita e determinando a citação da ré. 

Regularmente citada, a ré apresentou contestação no id. 9882438 

argumentando, em preliminares, a necessidade de alteração do polo 

passivo, a ausência de interesse de agir devido a concessão 

administrativa da indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do 

pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação designada, 

porém não houve acordo (id. 9921268). Realizados alguns atos 

processuais, foi acostado o Laudo pericial no id. 9921234. O processo 

veio concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. Por fim, no que tange à 

necessidade de alteração do polo passivo para o fim de constar que a 

parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A., não há controvérsia, de modo que tal pleito se acolhe, 

determinando-se a retificação do registro de autuação do processo no 

sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, verifica-se que a questão 

central refere-se no pedido de complementação de seguro obrigatório de 

danos pessoais – DPVAT, em decorrência de acidente de trânsito 

causado por veículo de via terrestre o qual resultou a autora lesão 

corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual 

dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais (DPVAT), que visa 

indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de acidentes de 

trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via terrestre, seja por 

terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o condutor do 

próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de seguro, Cavalieri 

leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro, ao instituir o 

seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 

veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso direito positivo mais 

uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 8.441, de 13 de julho 

de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, tornando a indenização 

mais abrangente. Os riscos acarretados pela circulação de veículos são 

tão grandes e tão extensos que o legislador, em boa hora, estabeleceu 

esse tipo de seguro para garantir uma indenização mínima às vítimas de 

acidente de veículos, mesmo que não haja culpa do motorista atropelador. 

Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 6.194/74, esse seguro deixou de se 

caracterizar como seguro de responsabilidade civil do proprietário para se 

transformar num seguro social em que o segurado é indeterminado, só se 

tornando conhecido quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando 

assumir a posição de vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o 

recebimento da indenização pretendido pela Autora é necessário que a 

vítima decorrente de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez 

permanente total ou parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo 

tais sequelas, impossível o reconhecimento do direito à indenização 

securitária pleiteada. Como sobredito, o seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores está previsto na Lei n. 

6.194/74, que predispõe pagamento de indenização decorrente do seguro 

obrigatório nos casos de morte, invalidez permanente e despesas de 

assistência médica. O disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma 

prevê que a indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9921234 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

membro inferior direito, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento importante de mobilidade e força de membro inferior 

direito, ocasionando lesão parcial incompleta, gerando dano anatômico 

e/ou funcional definitivo com proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o 

aludido exame é realizado por profissional capacitado na área médica, não 

havendo nada que desabone o referido trabalho para que não possa 

servir de prova nos autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado 

às demais, para demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez 

parcial e incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar 

ligado apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 70 % = 9.450,00 x 75% = 

7.087,50, que culmina no montante indenizatório de R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Todavia, nota-se que o autor 

recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, razão pela qual deve 

haver a dedução dos valores, com o recebimento do valor residual 

correspondente a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 

e cinquenta centavos), os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e 

dois reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária 

pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1000319-91.2016.8.11.0006 AUTOR: 

LUCIENE APARECIDA RIBEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. SENTENÇA I – Relatório Trata-se 

de ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por LUCIENE APARECIDA 

RIBEIRO em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, ambos qualificados no processo. Sustenta que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17.11.2015 que lhe acarretou 

escoriações e fraturas. Requer a condenação da ré ao pagamento da 

complementação do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do 

total, custas e honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos 

documentos. Despacho inicial (id. 1396796) concedendo os benefícios da 

justiça gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 1501302 argumentando, em preliminar, a 

ausência de interesse de agir devido a concessão administrativa da 

indenização e, no mérito, sustenta a improcedência do pedido. As partes 

compareceram na audiência de conciliação designada, porém não houve 

acordo (id. 1650448). Realizados alguns atos processuais, foi acostado o 

Laudo pericial no id. 1647740. Réplica no id. 1676987. O processo veio 

concluso. II – Fundamentação Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Considerando 

que os elementos necessários à formação da convicção deste juízo 

encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a demanda se encontra 

apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do 

CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à questão preliminar aduzida 

de ausência de interesse de agir em razão da satisfação da indenização 

na esfera administrativa, sob o argumento que teria ocorrido o pagamento 

da indenização na via administrativa que, no entendimento da ré deu plena, 

irrevogável e irretratável quitação à indenização, tem-se que não demanda 

acolhimento. Com efeito, o pagamento realizado não implica renúncia ao 

direito de pleitear a diferença de valor a que tem direito o beneficiário. O 

pagamento comprova, tão somente, que o Autor recebeu a importância ali 

referida. Qualquer renúncia ao recebimento de outros valores deveria ser 

expressa, e, ainda assim, não se tornaria plenamente imutável, 

dependendo do contexto em que fosse questionada. No presente caso, 

não houve qualquer renúncia pela parte Autora de eventuais créditos 

remanescentes. Aliás, ressalta-se que o erro administrativo, porventura 

existente, cujo questionamento pode vir a ser levantado, não gera coisa 

julgada. Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. DO MÉRITO No caso 

em tela, verifica-se que a questão central refere-se no pedido de 

complementação de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em 

decorrência de acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o 

qual resultou a autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial 

apoia-se na Lei nº 6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais (DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se 

tornaram vítimas de acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que 

circulam em via terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a 

vítima venha a ser o condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa 

modalidade de seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, 

de 19 de dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade 

civil para os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu 

em nosso direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. 

A Lei n. 8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 

6.194/74, tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados 

pela circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o 

legislador, em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir 

uma indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que 

não haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei 

n. 6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 1647740 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

tornozelo esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo 

causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além 

dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por redução de 

força e mobilidade de tornozelo esquerdo, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 75% (intensa). Aduzindo que o aludido exame é realizado 

por profissional capacitado na área médica, não havendo nada que 

desabone o referido trabalho para que não possa servir de prova nos 

autos, tem-se que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para 

demonstrar que o requerente esta acometido por invalidez parcial e 

incompleta, porém, permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado 

apenas à prova pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é 

essencial, e demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou 

seja, foi satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de 

indenização referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser 

recebido submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela 

expõe os percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro 

lesado a serem considerados na fixação da indenização de seguro 

obrigatório decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas 

premissas, como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 75% (intensa), o valor indenizatório in casu deve 

obedecer ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3.375,00 x 75% = 

2.531,25, que culmina no montante indenizatório de R$ 2.531,25. Todavia, 

nota-se que o autor recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50, 

razão pela qual deve haver a dedução dos valores, com o recebimento do 

valor residual correspondente a R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos), os quais devem ser corrigidos a partir 

do evento danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros 

de mora (1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este 

Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais 

e setenta e cinco centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1002657-04.2017.8.11.0006 AUTOR: 

ADELIA CANDELARIA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de ação cobrança de 

seguro DPVAT ajuizada por ADELIA CANDELARIA DA SILVA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos qualificados no 

processo. Sustenta que foi vítima de acidente de trânsito em 13.12.2015 

que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e lesão no joelho 

esquerdo. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação 

do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (id. 6154169) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10201307 argumentando, em preliminares, 

a necessidade de alteração do polo passivo, a falta de interesse 

processual uma vez que não houve pedido administrativo, a ausência de 

laudo do IML a indicar nexo causal e, no mérito, sustenta a improcedência 

do pedido. As partes compareceram na audiência de conciliação 

designada, porém não houve acordo (id. 9914529). Realizados alguns 

atos processuais, foi acostado o Laudo pericial no id. 9914463. Réplica no 

id. 10265338. O processo veio concluso. II – Fundamentação Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, 

presentes estando os pressupostos processuais de existência e de 

validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da 

ação. Considerando que os elementos necessários à formação da 

convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, verifica-se que a 

demanda se encontra apta para ser julgada antecipadamente, com fulcro 

no art. 355, inciso II, do CPC. DAS PRELIMINARES No que se refere à 

questão preliminar aduzida de ausência de interesse de agir em razão da 

não finalização do procedimento na esfera administrativa, tem-se que não 

demanda acolhimento. Com efeito, o fato de o requerente ter formulado o 

requerimento, consoante documentado no processo, já implica, por si só, 

em provação prévia da entidade para resolução da questão 

administrativamente, não comportando a ausência de resposta como 

adequação ao precedente do STF para extinção do processo. Portanto, a 

preliminar deve ser rechaçada. No que se refere à questão preliminar 

aduzida de falta de nexo causal ante a ausência de juntada do laudo do 

IML, extrai-se que a mesma se confunde com o mérito, eis que a parte ré 

limita-se a sustentar que o exame realizado pelo instituto é necessário 

para a quantificação do percentual da invalidez, contudo, há nos autos 

outros elementos suficientes para elucidar o nexo causal, bem como 

indicar o grau de invalidez, como exemplo o exame feito por médico perito 

quando da realização de audiência de conciliação. Desse modo, afasta-se 

tal alegação. Por fim, no que tange à necessidade de alteração do polo 

passivo para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9914463 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o 

joelho esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos 

apresentados pela parte autora. Deste modo, não há falar em ausência de 

nexo causal, restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. 

Além dos documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a 

avaliação médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

redução de força e mobilidade de joelho, ocasionando lesão parcial 

incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 50% (média). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 50% (média), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 25 % = 3.375,00 x 50% = 1.687,50, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 1.687,50. Portanto, o autor faz jus 

ao recebimento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003528-34.2017.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

NILSON DOUGLAS TELES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Numero do Processo: 1003528-34.2017.8.11.0006 AUTOR: 

NILSON DOUGLAS TELES DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação cobrança de seguro DPVAT ajuizada por NILSON DOUGLAS TELES 

DE OLIVEIRA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, 

ambos qualificados no processo. Sustenta que foi vítima de acidente de 

trânsito em 08.02.2015 que lhe acarretou escoriações por todo o corpo e 

fraturas. Requer a condenação da ré ao pagamento da complementação 

do seguro no percentual de 100% (cem por cento) do total, custas e 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram diversos documentos. 

Despacho inicial (id. 8026848) concedendo os benefícios da justiça 

gratuita e determinando a citação da ré. Regularmente citada, a ré 

apresentou contestação no id. 10217834 argumentando, em preliminares, 

a necessidade de alteração do polo passivo e, no mérito, sustenta a 

improcedência do pedido. As partes compareceram na audiência de 

conciliação designada, porém não houve acordo (id. 9907209). Realizados 

alguns atos processuais, foi acostado o Laudo pericial no id. 9907187. 

Réplica no id. 10265338. O processo veio concluso. II – Fundamentação 

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Considerando que os elementos necessários à 

formação da convicção deste juízo encontram-se coligidos aos autos, 

verifica-se que a demanda se encontra apta para ser julgada 

antecipadamente, com fulcro no art. 355, inciso II, do CPC. DAS 

PRELIMINARES No que tange à necessidade de alteração do polo passivo 

para o fim de constar que a parte ré é SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., não há controvérsia, de modo 

que tal pleito se acolhe, determinando-se a retificação do registro de 

autuação do processo no sistema PJE. DO MÉRITO No caso em tela, 

verifica-se que a questão central refere-se no pedido de complementação 

de seguro obrigatório de danos pessoais – DPVAT, em decorrência de 

acidente de trânsito causado por veículo de via terrestre o qual resultou a 

autora lesão corporal incapacitante. O pleito exordial apoia-se na Lei nº 

6.194/74, a qual dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

(DPVAT), que visa indenizar todas as pessoas que se tornaram vítimas de 

acidentes de trânsito, ocasionado por veículos que circulam em via 

terrestre, seja por terra, seja pelo asfalto, ainda que a vítima venha a ser o 

condutor do próprio veículo sinistrado. Acerca dessa modalidade de 

seguro, Cavalieri leciona: “A partir de 1974, a Lei n. 6.194, de 19 de 

dezembro, ao instituir o seguro obrigatório de responsabilidade civil para 

os proprietários de veículos automotores – DPVAT -, introduziu em nosso 

direito positivo mais uma hipótese de responsabilidade objetiva. A Lei n. 

8.441, de 13 de julho de 1992, alterou alguns artigos da Lei n. 6.194/74, 

tornando a indenização mais abrangente. Os riscos acarretados pela 

circulação de veículos são tão grandes e tão extensos que o legislador, 

em boa hora, estabeleceu esse tipo de seguro para garantir uma 

indenização mínima às vítimas de acidente de veículos, mesmo que não 

haja culpa do motorista atropelador. Pode-se dizer que, a partir da Lei n. 

6.194/74, esse seguro deixou de se caracterizar como seguro de 

responsabilidade civil do proprietário para se transformar num seguro 

social em que o segurado é indeterminado, só se tornando conhecido 

quando da ocorrência do sinistro, ou seja, quando assumir a posição de 

vítima de um acidente automobilístico”. Assim, para o recebimento da 

indenização pretendido pela Autora é necessário que a vítima decorrente 

de acidente de trânsito esteja acometida de invalidez permanente total ou 

parcial que a incapacite para o trabalho, inexistindo tais sequelas, 

impossível o reconhecimento do direito à indenização securitária pleiteada. 

Como sobredito, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por 

veículos automotores está previsto na Lei n. 6.194/74, que predispõe 

pagamento de indenização decorrente do seguro obrigatório nos casos de 

morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica. O 

disposto pelo artigo 3º, inciso II, da referida norma prevê que a 

indenização do seguro DPVAT é de até R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), para o caso de invalidez permanente: Art. 3o Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...) II 

– até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez 

permanente No caso em destaque, a documentação trazida juntamente 

com a petição inicial, aliada a concessão parcial do benefício na esfera 

administrativa, conclui-se que há nexo de causalidade entre as sequelas 

observadas e o acidente de trânsito ocorrido. De mesmo modo, 

corroborando os documentos médicos, o laudo médico de id. 9907187 foi 

categórico em afirmar que a lesão da parte autora foi proveniente de 

acidente automobilístico, apontando, ainda, que a região acometida é o pé 

esquerdo, a mesma indicada nos documentos médicos apresentados pela 

parte autora. Deste modo, não há falar em ausência de nexo causal, 

restando corroborado pelas provas acostadas nos autos. Além dos 

documentos médicos que evidenciam as lesões sofridas, a avaliação 

médica realizada atestou que a parte autora foi acometida por 

comprometimento moderado de flexão de pé esquerdo, ocasionando lesão 

parcial incompleta, gerando dano anatômico e/ou funcional definitivo com 

proporção de 25% (leve). Aduzindo que o aludido exame é realizado por 

profissional capacitado na área médica, não havendo nada que desabone 

o referido trabalho para que não possa servir de prova nos autos, tem-se 

que o laudo médico é prova forte, aliado às demais, para demonstrar que o 

requerente esta acometido por invalidez parcial e incompleta, porém, 

permanente. Deste modo, apesar de não estar ligado apenas à prova 

pericial, no caso dos autos, vislumbra-se que ela é essencial, e 

demonstra, de maneira clara, o grau e a lesão do autor, ou seja, foi 

satisfatoriamente esclarecedora. Pois bem, em se tratando de indenização 

referente ao seguro DPVAT, a quantificação do valor a ser recebido 

submete-se à situação adequada a cada caso. A referida tabela expõe os 

percentuais sobre a importância segurada por órgão ou membro lesado a 

serem considerados na fixação da indenização de seguro obrigatório 

decorrente de invalidez permanente parcial. Partindo dessas premissas, 

como no caso do autor houve a perda parcial incompleta, com 

repercussão de 25% (leve), o valor indenizatório in casu deve obedecer 

ao seguinte cálculo: 13.500,00 x 50% = 6.750,00 x 25% = 1.687,50, que 

culmina no montante indenizatório de R$ 1.687,50. Portanto, o autor faz jus 

ao recebimento de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos) os quais devem ser corrigidos a partir do evento 

danoso (segundo entendimento do STJ), e acrescidos de juros de mora 

(1%) a partir da citação. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo 

JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial 

condenando a ré ao pagamento de indenização referente ao seguro 

DPVAT ao autor, no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um 

por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo 

INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n. 

6.194/74. No que tange aos honorários, ficam arbitrados no valor total em 

15 % sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. 

Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com a resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos mediante as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIZ FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000695-09.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

EMERSON LUIZ FONSECA Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO fundada no DEC. 911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A em face de EMERSON LUIZ FONSECA. Nos termos 

do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento/comprovação da taxa distribuição e das custas, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Acaso providencie o pagamento, desde já 

fica analisado o pedido de liminar. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que o Requerente instruiu a inicial, cumprindo com os requisitos 

legais. Assim, com fundamento no artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO 

liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na exordial em favor 

do Autor, o qual deverá ser depositado em nome da pessoa indicada como 

depositário pelo mesmo, vez que nesta comarca inexiste depósito público. 

Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias da execução da medida liminar, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, podendo o devedor fiduciante, nesse 

prazo, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre de ônus, nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 3º do 

Decreto-Lei 911/69. No ato da apreensão do bem, cite-se o devedor 

fiduciante, ora Réu nesta ação, para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da liminar. Defiro os benefícios 

constantes do artigo 212, § 2º do Código de Processo Civil, bem como, 

fica desde já autorizada a prerrogativa §§ 1º e 2º do artigo 846 do mesmo 

diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de Justiça agirem com a 

devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o Reforço Policial, em sendo 

necessário. Intime-se. Cáceres, 22 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000444-59.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO PEREIRA DE ARAUJO (RÉU)

MARIA CRATIU PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLIBAS MORAIS DA SILVA (PERITO / INTÉRPRETE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000444-59.2016.8.11.0006 

AUTOR: MARIA NEIDE DE OLIVEIRA RÉU: PAULINO PEREIRA DE ARAUJO, 

MARIA CRATIU PEREIRA Diante da justificativa de id. 11859562, defiro a 

prorrogação do prazo solicitado. intime-se. Caceres, 22 de fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003822-86.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HEBER SOUZA DOS PASSOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA E PEÇA 

DEFENSIVA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR Certifico 

que a parte requerida apesar de citada/intimada deixou transcorrer o 

prazo legal para pagar a dívida e apresentar manifestação defensiva. Com 

efeito impulsiono os autos, com o intuito de que a parte autora, na pessoa 

de seu Advogado promova o andamento do feito, pleiteando o que 

entender de direito. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni 

Analista Judiciário

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000659-64.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO AUGUSTO TIELLET (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000659-64.2018.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: FLAVIO AUGUSTO 

TIELLET Nos termos do art. 10° do Código de Processo Civil, esclareça o 

autor no prazo de 15 dias, sobre a aparente duplicidade de demandas 

veiculando a mesma matéria/objeto. Ocorre que da leitura da ação 

ordinária de n° 1000645-80.2018.8.11.0006 verifica-se que nela 

aparentemente há a mesma pretensão deduzida nestes Embargos o que 

sinaliza a hipótese, em tese, de litispendência. Portanto, decorrido o prazo 

anotado para a manifestação do autor, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 

de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 9 de 

abril de 2018 às 13h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000402-39.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL TEIXEIRA NETOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMUEL ALVES DE CARVALHO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO - PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 9 de 

abril de 2018 às 14h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004816-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA AMARAL S/S LTDA (AUTOR)

EMERSON MARQUES DO AMARAL (AUTOR)

KAREN CRISTINA SALES PAIS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

CRISTINEI RODRIGUES MELO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 9 de 

abril de 2018 às 14h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003925-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0018818A (ADVOGADO)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR LOPES HOLANDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria como 

causídico da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

implemente o cumprimento de sentença em relação aos honorários de 

sucumbência conforme determinado em ID de nº. 10453813. Processo: 

1003925-93.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 39.734,50; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000359-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE OLIVEIRA PINTO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAILTON DA SILVA PERES OAB - MT5106/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 9 de 

abril de 2018 às 15h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006933-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO MARTIN FRAGA OAB - MT13513/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE AUDIÊNCIA 

DESIGNADA Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, 

na pessoa dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam 

com seus clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 17 de 

abril de 2018 às 16h30min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, na sala n. 2, do Centro Judiciário de Solução de Conflitos - 

Cejusc. Cáceres/MT, 22 de fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000702-98.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO DE SOUZA OAB - MT0011283S (ADVOGADO)

ANDREZA ANGELICA D AMICO DA SILVA OAB - MT22687/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000702-98.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: CASIMIRO DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Nos termos do art. 10° do Código de Processo Civil 

c.c art. 321 do mesmo códex, anoto o prazo de 15 dias para que o autor 

esclareça a exata localização de seu domicílio, porquanto na inicial há a 

informação de que encontra-se domiciliado na zona rural de 

Curvelândia/MT, enquanto que em sua qualificação contida na declaração 

de hipossuficiência há a informação de que o mesmo endereço está 

situado na cidade de Cáceres/MT. A informação é relevante para fins de 

definição da competência para processar e julgar a ação. Decorrido o 

prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de Fevereiro de 2018 Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001828-57.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. STEFANI DA ROCHA - ME (REQUERIDO)

PEDRO STEFANI ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE DE MORAIS GONCALVES OAB - MT20808/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001828-57.2016.8.11.0006 

REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO REQUERIDO: P. 

STEFANI DA ROCHA - ME, PEDRO STEFANI ROCHA Defiro a suspensão 

do processo, pelo prazo solicitado na petição de id. 11538647. Caceres, 

22 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000530-59.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DIAS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO SAMACLAY DE LIMA MORAN OAB - MT5468/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ PERIN OAB - MT0008804A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000530-59.2018.8.11.0006 

EMBARGANTE: JOSE PEDRO DIAS EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA 

SA PROCURADOR: EDSON LUIZ PERIN Cite a Embargada via DJE, na 

pessoa de seu Procurador para impugnar/oferecer resposta, querendo, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo do prazo da defesa, designe 

audiência de tentativa de conciliação para ser realizada no Centro 

Judiciário desta comarca. Caceres, 08 de fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-46 PROTESTO

Processo Número: 1000692-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELVIO PINHEIRO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA CARLA FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000692-54.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: HELVIO PINHEIRO DE PAULA REQUERIDO: LEANDRA 

CARLA FERNANDES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA CAUTELAR PREPRATÓRIA ajuizada por HÉLVIO PINHEIRO DE 

PAULA em face de LEANDRA CARLA FERNANDES. De início, chamo a 

atenção para o fato de que a ação pretende garantir a efetividade de ação 

executiva em curso no Juízo da Segunda Vara deste foro. Pois bem. O 

Código de Processo Civil acerca da necessidade de reunião de processos 

conexos, estabelece o quanto segue: Art. 55. Reputam-se conexas 2 

(duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de 

pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão 

conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o 

disposto no caput: I - à execução de título extrajudicial e à ação de 

conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; Fato é que a presente 

demanda tem por escopo garantir que um bem de propriedade da 

requerida não seja alienado de modo que o mesmo seja preservado para 

eventualmente garantir o resultado útil da ação de execução em curso no 

Juízo da 2ª Vara Cível. Com efeito, sem adentrarmos na seara das 

condições da presente ação, ou até mesmo da adequação da via eleita 

para a pretensão veiculada – porquanto este Juízo entende que sua 

pretensão poderia ter sido deduzida nos próprios autos da ação de 

execução – não há dúvidas de que a presente ação deve ser associada 

com a ação executiva, em razão da nítida conexão entre ambas. 

Reverbero no sentido de que a conexão entre a presente demanda e a 

ação executiva situa-se na razão de que esta visa garantir o resultado útil 

daquela. E sendo conexas as ações é de rigor que ambas tramitem em 

conjunto no Juízo prevento. E qual o Juízo prevento? Por força do disposto 

no art. 59 do Código de Processo Civil a prevenção dá-se pelo registro ou 

distribuição do processo. Logo, a presente demanda foi distribuída em 

22.02.2018, enquanto que a aludida ação de execução, conforme 

informações no anexo da inicial deste feito, foi distribuída para a 2ª Vara 

no dia 24.05.2016. Logo, o Juízo da Segunda Vara é o prevento para 

processar e julgar conjuntamente ambas as ações conexas. É como 

decido! Ante o exposto, nos termos do art. 59 do CPC, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar este feito em favor do Juízo da 2ª 

Vara deste foro. Promova-se a redistribuição. Intimem-se. Cáceres/MT., 22 

de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003928-48.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO RICARDO SILVA GALVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003928-48.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SERGIO RICARDO SILVA 

GALVAO REQUERIDO: MOTOROLA DO BRASIL LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. Em que pese a manifestação contida 

no ID retro, o Requerente se fez ausência na audiência de conciliação, 

sem apresentar justificativa. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 

determina a extinção do processo sem julgamento do mérito quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 

Trata-se de preceito cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 

51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer exceção à ausência do autor, 

como a possibilidade de fazer-se “representar” por preposto, cabível 

apenas em relação às pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, 

art. 9º, § 4º), ou por procurador, mesmo que com instrumento de mandato 

com poderes para transigir, isso porque a mencionada legislação prima 

pelo princípio da pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. 

Eis a lição jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento 

do autor na audiência designada implica na extinção do processo, na 

forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da 

Terceira Turma do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

da Capital, votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012175-64.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE OLANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8012175-64.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 
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a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010890-36.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RENATO MOURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8010890-36.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por OI S.A, no qual alega ter 

sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos 

seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de erro 

material no número do processo não é razão para interposição de 

embargos declaratórios, sabendo-se que erro material simples como o 

presente caso pode ser corrigido de ofício. Os argumentos apresentados 

pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo com a 

sentença prolatada. Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Em que pese à 

existência de embargos de declaração aportado pela parte autora, verifico 

que se trata apenas de erro material, podendo ser retificado até mesmo de 

ofício. Sendo assim, onde consta CLARO S.A,, na verdade, deve constar 

OI S.A. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação 

e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003439-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE MORAES DE SOUZA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003439-11.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GISLENE MORAES DE SOUZA 

ARRUDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA ERECE DE SOUZA MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001564-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: SILVIA ERECE DE SOUZA 

MORAIS REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da 

Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão 

posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve ser extinta 

em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de 

conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 
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de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003454-77.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS FRANCISCO DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003454-77.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MATEUS FRANCISCO DE 

OLIVEIRA PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. Em pese o Autor ter se manifestado 

pela desistência a presente ação, tal ato foi efetuado após a realização da 

audiência de conciliação. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001570-13.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WEVERTON DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012332-37.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DELVANIR FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

LEANDRO SANTANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

DEVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSARIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo: 8012332-37.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito por ausência de interesse 

processual. (ID 8767881). POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem resolução do mérito, com fulcro 

no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o presente projeto de sentença a 

juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e 

art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003368-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDERLEI DOS ANJOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA FRAN EIRELI - ME (REQUERIDO)

SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A 

(REQUERIDO)

SCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - MT0020626A (ADVOGADO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003368-09.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VANDERLEI DOS ANJOS 

FERREIRA REQUERIDO: OTICA FRAN EIRELI - ME, SOROCRED - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, SCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA. Vistos, etc. Defiro o pedido formulado pela 

Defensoria Pública no ID retro. Designe-se nova data para realização de 

audiência de conciliação, devendo o Requerente ser intimado 

pessoalmente, via oficial de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010953-66.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE BORGES DA COSTA FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT0013352A (ADVOGADO)

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010953-66.2012.8.11.0006 REQUERENTE: GISLAINE BORGES DA COSTA 

FRANCA REQUERIDO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos etc. 

Considerando o que a sentença foi reformada pela Turma Recursal Única, 

julgando improcedente a ação, arquivem-se os autos dando-se as baixas 

necessárias. Defiro o requerido na petição de I.D. 4843708, proceda-se o 

levantamento do valor conforme dados informados. Cumpra-se. Às 

providências. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010979-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADALGISA OLIVEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TELES TOUROUNOGLOU OAB - MT20738/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010979-59.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ADALGISA OLIVEIRA DA 

SILVA FIGUEIREDO REQUERIDO: AYMORE Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012365-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALMEIDA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012365-27.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por VIVO S.A., no qual alega 

ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011493-51.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011493-51.2011.8.11.0006 REQUERENTE: VALDIR GOMES DA CUNHA 

REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Certifique-se da 

tempestividade do recurso inominado apresentado aos autos. Para a 

análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a 

recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de 

hipossuficiência ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011327-77.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA NUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011327-77.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ERICA NUNES DE CAMPOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004176-14.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1004176-14.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDILSON GOMES DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Considerando a 

justificativa apresentado pelo Requerente, determino a designação de 

nova data para realização de audiência de conciliação. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004048-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAILZA DE FATIMA PEREIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004048-91.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O autor, 

embora devidamente intimada para audiência de conciliação, não 

compareceu ao ato e tampouco apresentou justificativa plausível da sua 

ausência, consoante se observa no termo digitalizado nos autos. Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51, I da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, em correição. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003551-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES Numero do Processo: 

1003551-14.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ALESSANDRA DE ALMEIDA 

LOPES REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALESSANDRA DE 

ALMEIDA LOPES em face da requerida CLARO S.A., consistindo o pedido 

de tutela antecipada na remoção do nome e CPF da parte autora dos 

órgãos de proteção ao crédito e congêneres. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

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

processo, além do que, a cobrança acima mencionados, sem motivo 

justificado evidencia o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” a justificar 

a concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, 

também não vislumbro na antecipação do provimento jurisdicional almejado 

o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do art. 296, do CPC, a 

tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, surgindo novos 

fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA feito pela reclamante e determino a expedição 

de mandado à reclamada determinando que a mesma proceda a exclusão 

do nome e CPF da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito e 

congêneres no que se referir aos débitos discutidos na presente ação, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), com incidência a partir do 2º dia útil 

contados da intimação desta decisão, até o máximo de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais). Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, 

c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do 

Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos 

termos requeridos na inicial. Cite-se a parte promovida por meio eletrônico, 

em conformidade com o Provimento n. 38/2015 - CGJ, com as 

advertências do art. 18, §1º, c/c o art. 20, ambos da Lei n. 9.099/95. Caso 

o CNPJ cadastrado não seja o vinculado junto ao DAJE, intime-se a parte 

autora para colacionar os autos, no prazo de 05 dias, CNPJ que viabilize a 

citação. Caso a empresa promovida ainda não seja cadastrada junto ao 

DAJE, proceda-se a citação via carta com recebimento de AR. No mais, 

aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Intimem-se a parte Requerente, com as advertências 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito Assinado 

eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 4563290 17011118215886700000004527741

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005371-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO FERNANDO DE LIMA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005894-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RIBEIRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 13:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006045-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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SEBASTIAO HURTADO LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 13:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012480-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSSANIR CAMPOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO STABILE ESCANHUELA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8012480-48.2015.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por JOSSANIR CAMPOS DA SILVA em desfavor de RODRIGO 

STABILE ESCANHUELA EPP, alegando que apesar de não possuir relação 

jurídica com a Requerida, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

flagrante ilegitimidade passiva da parte reclamada, uma vez que a 

negativação foi realizada pela empresa MUNDIAL EDITORA, que, conforme 

documentação juntada na contestação, são pessoas jurídicas distintas. 

Assim, Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada 

suscitada na contestação. Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade 

passiva da reclamada e, com amparo no Art. 485, V, do Código de 

Processo Civil, declaro extinta, sem resolução do mérito, a presente 

reclamação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011366-45.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO JORGE DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANA SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDGARD PEREIRA VENERANDA OAB - MG0030629A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011366-45.2013.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme levantamento do alvará no ID 9291798. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, 

declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquivem-se. P. I. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006204-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA LARISSA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011190-37.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DE SOUZA RONDON BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011190-37.2011.8.11.0006 REQUERENTE: NAIARA DE SOUZA RONDON 

BARBOSA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos, etc. Defiro o 

pedido de Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte 

Requerida somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 

43 da Lei n. 9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito 

é medida extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte 

Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, 

remetam-se os autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas 

homenagens. Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002860-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELOIZE CHAVES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1002860-63.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ELOIZE CHAVES DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o 

breve relato. DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da 

ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação 

designada nos autos. Observa-se do citado termo de audiência que a 

parte autora não compareceu ao ato judicial e não comprovou a 

impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. O art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo sem 

julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 
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jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006330-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO NOLASCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

13/03/2018 Hora: 14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003966-60.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANIA APARECIDA CARRIJO OAB - GO14025 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003966-60.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE MARIA DE SOUZA 

CARVALHO REQUERIDO: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados 

Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o 

breve relato. DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da 

ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação 

designada nos autos. Observa-se do citado termo de audiência que a 

parte autora não compareceu ao ato judicial e não comprovou a 

impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. O art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo sem 

julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006361-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 14:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003881-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BATISTA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003881-74.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOSE BATISTA GONCALVES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 
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votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LUCIO DA CONCEICAO PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003890-36.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANO LUCIO DA 

CONCEICAO PROENCA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 

parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011040-56.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDENICE MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011040-56.2011.8.11.0006 REQUERENTE: CLAUDENICE MORAES DE 

ARRUDA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Visto etc. Intime-se o(s) 

Executado(s), para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado de R$ 388,06 (trezentos e oitenta e oito reais e seis 

centavos), conforme ID: 2772733, consoante cálculo apresentado pelo 

exequente. Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a 

dívida ou sendo paga parcialmente, voltem-me conclusos para a ulterior 

deliberação. Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON DE ASSIS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001573-65.2017.8.11.0006 REQUERENTE: WEVERTON DE ASSIS 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei 

dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a questão posta 

em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em 

razão da ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação 

designada nos autos. Observa-se do citado termo de audiência que a 

parte autora não compareceu ao ato judicial e não comprovou a 

impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. O art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo sem 

julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006369-02.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010232-46.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELA LEMINK DOS SANTOS GONCALVES CATELAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010232-46.2014.8.11.0006 REQUERENTE: MICHELA LEMINK DOS 

SANTOS GONCALVES CATELAN REQUERIDO: WMB COMERCIO 

ELETRONICO LTDA Vistos etc, Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR 

proposta por MICHELA LEMINK DOS SANTOS GONCALVES CATELAN, em 

desfavor de WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA, alegando que ao 

verificar a fatura de seu cartão de crédito, foi surpreendida com a 

cobrança recebeu três descontos referentes aos planos OI DO RIO DE 

JANEIRO no valor de R$ 89,70 (oitenta e nove reais e setenta centavos). 

Inicialmente, em razão da ausência de apresentação de defesa pela 

Reclamada, aliado a ausência de comparecimento à audiência de instrução 

e julgamento (Evento 09), nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 decreto 

a sua revelia e passo a decidir a causa, nos termos do art. 23 da mesma 

lei. É certo que o art. 20 da LJE dispõe que “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste em 

parte autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, 

além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos 

termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que 

se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da 

defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e 

técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, caberia à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, a exemplo, que a cobrança é legítima comprovando que 

o autor solicitou/contratou os seus serviços. O requerido não apresentou 

peça defensiva. No entanto, é flagrante a conduta ilícita do Requerido ao 

realizar descontos de um serviço não contratado pelo autor. O art. 14 da 

Lei n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos. Nesse passo, verifica-se que a falha 

na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera que haja descontos de 

serviços não solicitados e autorizado pela própria cliente. O dano moral é 

patente, diante dos dissabores enfrentados pela autora, vez que restaram 

comprovados os descontos mensais nas faturas do cartão de crédito, 

sem que houvesse prévia autorização, sendo certo que o 

constrangimento, incômodo e preocupação superaram um mero 

aborrecimento cotidiano. Em relação à fixação do “quantum” relativo aos 

danos morais, diante da inexistência de critérios legais pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao magistrado, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, a fixação de seu 

valor. O “quantum” indenizatório deve representar para a vítima uma 

satisfação capaz de amenizar, de alguma forma, seu sofrimento. Por outro 

lado, deve produzir impacto suficiente no causador do mal, a fim de 

dissuadi-lo de novo atentado. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima. Ressalte-se, 

ainda, que tendo a verba indenizatória finalidade punitiva e pedagógica, 

como mencionado anteriormente, deve-se levar em consideração o 

potencial econômico do ofensor visto que, em se tratando de pessoa 

jurídica de grande porte, um valor módico não cumpriria tal propósito. Com 

relação ao pedido de repetição de indébito pleiteado na exordial, 

consubstanciado no ressarcimento em dobro dos valores pagos, 

referente as parcelas descontadas, tenho que merece ser acolhido, visto 

que comprovados. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar parcialmente PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do 

art. 487, I, CPC, para: CONDENAR a empresa-reclamada a pagar a título de 

danos morais a Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro 

nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

acrescidos de juros, pelo INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código 

Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ); 

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, à RESTITUIÇÃO, em dobro, do 

valor de R$ 269,10 (duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos), – 

já reduzido o valor estornado à autora -,valor este que deverá ser 

corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 

6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida; Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003883-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CRISTINA DE CARVALHO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003883-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANA CRISTINA DE 

CARVALHO SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. 

A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência injustificada da 
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parte autora à audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se 

do citado termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato 

judicial e não comprovou a impossibilidade de estar presente até a 

abertura da mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a 

extinção do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010639-52.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA RAIMUNDA SURUBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010639-52.2014.8.11.0006 REQUERENTE: NORMA RAIMUNDA SURUBI 

REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Para a análise do pedido de Justiça 

Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado ou 

outro documento que comprove que o recolhimento do preparo prejudicará 

seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a gratuidade de 

justiça é automática somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006378-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI AVELINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALMEIDA GONCALVES OAB - MT13355/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 15:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-07.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANATALIA GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010588-07.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ANATALIA GONCALVES 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Certifique-se da tempestividade do recurso inominado apresentado aos 

autos. Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo 

recorrente, deverá a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

declaração de hipossuficiência atualizado ou outro documento que 

comprove que o recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio 

ou de sua família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática 

somente em primeira instancia. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012897-98.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEFENSORIA PÚBLICA DE MT (REQUERENTE)

MARIA ROSANGELA BECKERT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELEN SANTOS ALVES DA SILVA OAB - MT0012830A (ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012897-98.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ROSANGELA BECKERT 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT Vistos, etc. Intime-se a parte autora para 

manifestar nos autos acerca do interesse no prosseguimento do feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011038-18.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESMERALDO RODRIGUES DE JESUS (REQUERIDO)

CHUENLAY DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

PATRICIA CARLA MARTINS GARCIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0018777A (ADVOGADO)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O (ADVOGADO)

 

Processo: 8011038-18.2013.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual 

requer a desconstituição da sentença que extinguiu os autos por 

contumácia, pois, o autor não foi intimado da audiência em questão. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Em análise aos autos, observo que o autor ajuizou a 

demanda por atermação, tendo sido intimado pessoalmente dos autos 

pessoais. Ocorre que no ID 2523677, conforme petição acostada, o autor 

passou a ser assistido pela Defensoria Pública, tendo ocorrido a intimação 

da audiência designada através da mesma no movimento 134, ID 3509187 
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no dia 04.08.2016. O advogado subscritor do presente embargos se 

habilitou nos autos apenas no ID 5502152, em 15.03.2017. Portanto, não 

há que se falar em nulidade de intimação. ANTE O EXPOSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010203-30.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TABORGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

JOBE BARRETO DE OLIVEIRA OAB - MT0008404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PESCADOR XO NEI (REQUERIDO)

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

 

Processo: 8013003-02.2011.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, no qual requer a nulidade de 

todos os atos processuais, desde a audiência, uma vez que o advogado 

constituído não foi intimado dos autos. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Observo que a 

Embargante não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido 

juntado no ID 2722634 o A.R de citação pessoal da mesma. Ato posterior, 

o advogado da Embargante peticionou no ID 2722636, habilitando nos 

autos requerendo que todas as intimações fossem realizadas em seu 

nome, sob pena de nulidade. Após a referida petição, foi prolatada 

sentença, da qual o advogado foi intimado e opôs o presente Embargos. 

Portanto, não há que se falar em nulidade, uma vez que a citação pessoal 

da Embargante para comparecimento em audiência foi anterior à 

habilitação do advogado nos autos e nos termos da lei. Dos demais atos 

processuais, foi o advogado intimado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza 

togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves 

da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010659-77.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MUCIO FANAIA MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL FRATTINI OAB - SP0223176A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010659-77.2013.8.11.0006 EXEQUENTE: RAPHAEL MUCIO FANAIA 

MONTEIRO EXECUTADO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E 

ELETRONICOS LTDA. Vistos, etc. Intime-se o Exequente para manifestar 

nos autos, querendo o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-85.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEUZA DA SILVA MASSAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010253-85.2015.8.11.0006 REQUERENTE: LUCINEUZA DA SILVA 

MASSAVI REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Para a análise do pedido de 

Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência atualizado 

ou outro documento que comprove que o recolhimento do preparo 

prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que a 

gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010847-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MICHAEL DOUGLAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8010847-02.2015.8.11.0006 REQUERENTE: MICHAEL DOUGLAS DA SILVA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. 

Para a análise do pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, 

deverá a recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração 

de hipossuficiência atualizado ou outro documento que comprove que o 

recolhimento do preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua 

família, haja vista que a gratuidade de justiça é automática somente em 

primeira instancia. Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO RONDON DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 30/05/2017 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006402-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISMARA BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 15:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-39.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMARCIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011433-39.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ELIMARCIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER S/A Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010008-06.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO BATISTA VIEIRA 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na forma do 

art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e decidir a 

questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela deve 

ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência 

de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado termo de 

audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e não 

comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da mesma. 

O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do processo 

sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, uma vez que a 

hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não comporta qualquer 

exceção à ausência do autor, como a possibilidade de fazer-se 

“representar” por preposto, cabível apenas em relação às pessoas 

jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por procurador, 

mesmo que com instrumento de mandato com poderes para transigir, isso 

porque a mencionada legislação prima pelo princípio da pessoalidade, ou 

seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição jurisprudencial: 

“Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na audiência 

designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, I, da Lei 

nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do Primeiro 

Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, votação 

unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz Aben-Athar - São 

Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça ao Reclamante o 

direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a extinção do processo 

se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 da LJE, não apenas 

para garantir tratamento isonômico às partes no processo, mas, também, 

como forma de evidenciar ao Reclamante que assim como tem ele direito 

de petição para solução de seus conflitos deve ele, por outro lado, 

subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao menos 

acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o exposto, julgo 

extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 9099/95, 

determinando o arquivamento dos autos após o decurso do prazo 

recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEIDE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2017 Hora: 14:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006425-35.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA SILVA OAB - MT14964/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002694-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEIDE DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO)

 

habilitação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003670-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003670-38.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO FERREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, 

passo a fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. 

DECIDO. A ação em tela deve ser extinta em razão da ausência 

injustificada da parte autora à audiência de conciliação designada nos 

autos. Observa-se do citado termo de audiência que a parte autora não 

compareceu ao ato judicial e não comprovou a impossibilidade de estar 

presente até a abertura da mesma. Em que pese o Autor ter manifestado 

pela desistência da ação, tal ato ocorreu após a realização da audiência 

de conciliação. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção 

do processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito 

cogente, uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-70.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

13/03/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado 

de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003918-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REGILENE LOPES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1003918-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: REGILENE LOPES RAMOS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a fundamentar e 

decidir a questão posta em Juízo. É o breve relato. DECIDO. A ação em tela 

deve ser extinta em razão da ausência injustificada da parte autora à 

audiência de conciliação designada nos autos. Observa-se do citado 

termo de audiência que a parte autora não compareceu ao ato judicial e 

não comprovou a impossibilidade de estar presente até a abertura da 

mesma. O art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95 determina a extinção do 

processo sem julgamento do mérito quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo. Trata-se de preceito cogente, 

uma vez que a hipótese prevista no artigo 51, I, Lei 9.099/95, não 

comporta qualquer exceção à ausência do autor, como a possibilidade de 

fazer-se “representar” por preposto, cabível apenas em relação às 

pessoas jurídicas ou titular de firma individual (LJE, art. 9º, § 4º), ou por 

procurador, mesmo que com instrumento de mandato com poderes para 

transigir, isso porque a mencionada legislação prima pelo princípio da 

pessoalidade, ou seja, a presença de ambas as partes. Eis a lição 

jurisprudencial: “Processo - Extinção - O não comparecimento do autor na 

audiência designada implica na extinção do processo, na forma do art. 51, 

I, da Lei nº 9.099/95 - Recurso improvido” (Juízes da Terceira Turma do 

Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital, 

votação unânime - negou provimento ao recurso – Relator: Juiz 

Aben-Athar - São Paulo, 09 de setembro de 1999). Inobstante remanesça 

ao Reclamante o direito de repetir o pedido por meio de outra ação, a 

extinção do processo se impõe por força do disposto no inc. I do art. 51 

da LJE, não apenas para garantir tratamento isonômico às partes no 

processo, mas, também, como forma de evidenciar ao Reclamante que 

assim como tem ele direito de petição para solução de seus conflitos deve 

ele, por outro lado, subordinar-se às regras processuais pertinentes, ao 

menos acompanhando o processo que aberto a seu pedido. Ante o 

exposto, julgo extinto o processo nos termos do art. 51, inc. I, da Lei nº 

9099/95, determinando o arquivamento dos autos após o decurso do 

prazo recursal. Condeno o Autor ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do artigo 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-43.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CREUDIVALDO FATIMO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA OAB - MT0009036A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PANAMERICANO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Projeto de Sentença Processo nº 8010573-43.2012.8.11.0006 Vistos etc., 

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as 

razões expostas nos embargos de declaração encontram guarida. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do 

CPC, caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço 

a irregularidade apontada pela Embargante, passando a r. sentença do 

Evento Id. nº 2845820 a ter a seguinte redação: “VISTOS ETC. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. DECIDO. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 
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mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por 

CREUDIVALDO FATIMO MARTINS DA SILVA em desfavor de BANCO 

PANAMERICANO S.A, com o objetivo de discutir a legalidade da cobrança 

de taxas associadas a financiamento contratado pela parte reclamante 

com a reclamada. Aduz a parte autora que sofreu cobrança indevida 

decorrente de tarifas e taxas de retorno no valor total de R$ 4.173,51 

(quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta e um centavos). 

Requer a reparação por dano extrapatrimonial bem como a devolução em 

dobro do valor que afirma ter sido cobrado indevidamente. A prescrição 

trienal alegada pela reclamada não merece acolhida, tendo em vista que a 

ação não visa simples “ressarcimento de enriquecimento sem causa”, mas 

revisão contratual, com consequente repetição de indébito. O prazo 

prescricional é decenal (art. 205, CC). Quanto ao mérito, tenho que razão 

parcial assiste à parte reclamante. A questão não ostenta complexidade 

ante o que ficou definido no julgamento do REsp 1.251.331/RS, na sessão 

ordinária de 28/08/2013, na qual a Segunda Seção (integrada pelos 

Ministros da Terceira e Quarta Turma)do Superior Tribunal de Justiça 

assim decidiu: A Seção, por unanimidade, conheceu do recurso especial e 

deu-lhe parcial provimento para que sejam observados os juros 

remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para 

restabelecer a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas 

para abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), e a 

cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. 

Para os efeitos do art. 543-C, do CPC, ressalvados os posicionamentos 

pessoais dos Srs.Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, 

que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses: 1. Nos 

contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da 

Resolução CMN2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura 

de crédito (TAC) e de emissão de carnê(TEC), ou outra denominação para 

o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso 

concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, 

a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou 

limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora 

expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo 

legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de 

Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato 

gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada 

em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente 

pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a 

instituição financeira; 3. Podem as partes convencionar o pagamento do 

Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de 

financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos 

encargos contratuais. Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo 

Villas Bôas Cueva, Marco Buzzi,Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, 

Sidnei Beneti, Raul Araújo Filho e Paulo de Tarso Sanseverino votaram 

com a Sra. Ministra Relatora.” A cobrança da Taxa de Retorno (Serviços 

de Terceiros), TAC ( Taxa de Abertura de Crédito) e TEC ( taxa de 

Emissão de Carnê), são atividades que têm como único escopo verificar a 

solvabilidade do mutuário, ônus inerente a própria atividade bancária, não 

há qualquer base legal para que o banco transfira um encargo seu ao 

consumidor, cobrando uma tarifa sem que fornecer um serviço 

correspondente, não podendo simplesmente onerar o cliente com um 

procedimento decorrente da sua própria atividade. A remuneração da 

instituição financeira advém do pagamento dos juros remuneratórios, que 

já estão embutidos nas prestações, de modo que qualquer outra cobrança 

constitui abusividade, importando em enriquecimento sem causa do Banco 

e desvantagem exagerada para o consumidor, consoante o art. 51, inc. IV, 

do CDC. Destaco que a reclamada não apresentou o contrato 

especificando detalhadamente os valores cobrados. Assim, impõe-se a 

devolução dos valores cobrados indevidamente, conforme sustentado 

pelo autor, apenas na forma simples, porquanto não incide na hipótese o 

disposto no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do 

Consumidor. A propósito: “CONTRATO BANCÁRIO - REVISIONAL - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO - JUROS 

REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA 

CUMULAÇÃO AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO MANTIDA - TAXA 

"SERVIÇOS DE TERCEIROS" - ILICITUDE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE 

FORMA SIMPLES. - O julgamento antecipado da lide, por si só, não é 

suficiente para que ocorra ofensa aos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, mormente quando verificada a desnecessidade de maior 

dilação probatória. - A previsão contratual de cobrança da tarifa de 

serviço de terceiros, de avaliação, registro de gravame e serviços de 

concessionária, contraria frontalmente o artigo 51, inciso IV, do CDC, 

sendo obrigação do credor, não do devedor, haja vista que caracteriza 

vantagem exagerada extraída por parte da instituição financeira em 

contrato de adesão, que redunda no desequilíbrio da relação jurídica, e por 

consequência, na ilegalidade da sua cobrança. - Revela-se legal a 

exigência da capitalização de juros em contrato de financiamento, por 

periodicidade inferior a um ano, quando devidamente contratada, à luz do 

mais recente entendimento do colendo STJ. - A incidência da comissão de 

permanência é permitida após o vencimento da dívida, desde que não 

cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária 

e multa contratual (Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ). Preliminar 

rejeitada e recurso parcialmente provido.” (TJ-MG - AC: 

10024102560489001 MG , Relator: Nilo Lacerda, Data de Julgamento: 

06/03/2013, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

18/03/2013) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão para determinar que a reclamada proceda a devolução dos 

valores de R$ 4.173,51 (quatro mil cento e setenta e três reais e cinquenta 

e um centavos), correspondente à cobrança, respectivamente, de “tarifas, 

TAC, TEC e taxas de retorno”, acrescidos de correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Suelleyn de Oliveira Pains Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010575-08.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN DE MORAIS LEAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMARI CUNHA FONTES OAB - MT18329/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8010575-08.2015.8.11.0006 REQUERENTE: KAREN DE MORAIS LEAO 

SILVA REQUERIDO: AVIANCA Vistos, etc. RECEBO os recursos 

apresentados pelas partes no ID n. 8112016 e ID n. 8301594, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, 

considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a partes Recorridas para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 

Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIZE LEITE DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 
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intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011241-43.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE PORFIRIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 

8011241-43.2014.8.11.0006 REQUERENTE: VICENTE PORFIRIO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. RECEBO os recursos 

apresentados pelas partes no ID n. 8112016 e ID n. 8301594, somente no 

efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 9.099/95, 

considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Considerando que a parte 

Recorrida apresentou contrarrazões, remetam-se os autos à Egrégia 

Turma Recursal Única com as nossas homenagens. Expeça-se o 

necessário Às providências. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006431-42.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAZIR DE SOUZA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 16:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012508-16.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DUARTE DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8012508-16.2015.8.11.0006 REQUERENTE: ELIAS DUARTE DE MOURA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Para a análise do 

pedido de Justiça Gratuita formulado pelo recorrente, deverá a recorrente, 

no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar declaração de hipossuficiência 

atualizado ou outro documento que comprove que o recolhimento do 

preparo prejudicará seu sustento próprio ou de sua família, haja vista que 

a gratuidade de justiça é automática somente em primeira instancia. 

Intime-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006433-12.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI DEODATO LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 17:00 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006437-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUSTINA PARAVA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 17:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006438-34.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA TAVARES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006440-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APOLINARIO MASABI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006710-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 13/03/2018 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8011146-13.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE OAB - MT0007388A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES 

PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO ANDRADE FERREIRA DIAS OAB - RJ0100101A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 8011146-13.2014.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, proposta pela reclamante 

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY em desfavor da reclamada, sob o 

fundamento de descontos indevidos oriundo de relação jurídica 

inexistente. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

Requerida, em sua contestação, sustenta que a parte autora contratou 

com o Requerido e trouxe aos autos contrato entabulado entre as partes. 

Sendo ainda, compatível com a assinatura da parte autora. Ademais, a 

reclamante afirma não ter contratado com a empresa reclamada, o que 

não condiz com a verdade haja vista o contrato aportado aos autos, bem 

como há previsão expressa no contrato e autorização do Autor para 

efetuar o desconto da fatura em conta. Há evidência, portanto, que a 

restrição decorreu de culpa exclusiva do consumidor que não promoveu o 

pagamento das faturas até o vencimento, deste modo, não há o que se 

falar em dano moral em favor do Autor. Havendo demonstração 

inequívoca da culpa exclusiva do consumidor, não há que se falar em 

responsabilidade do fornecedor sobre os danos morais, conforme 

previsão do art. 14, § 3º, II, da Lei nº 8.078/90. É o que orienta a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE - 

APONTAMENTO DEVIDO - QUITAÇÃO DO DÉBITO MAIS DE TRÊS ANOS 

DEPOIS DE VENCIDO E POR MEIO DE DEPOSITO BANCÁRIO NÃO 

IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO 

PAGAMENTO AO CREDOR - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CULPA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

INOCORRÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Se o consumidor efetua 

pagamento por meio de depósito bancário não identificado, isto mais de 03 

(três) anos após o vencimento da obrigação e não comprova que 

comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade 

pela manutenção do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao 

crédito, ainda mais se o valor depositado é diferente do valor da 

obrigação. 2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, fica o 

fornecedor do produto desobrigado a indenizar a titulo de dano moral, 

conforme disposto no inciso II, § 3º, do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. 3. A sentença que declarou inexigível o débito mencionado na 

inicial, bem como determinou a exclusão do nome do consumidor órgãos 

de proteção ao crédito, mas julgou improcedente o pedido de indenização 

por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 

46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. [...]. (TJ/MT – TURMA ÚNICA 

RECURSAL - RI 002.2011.015.110-3, Juiz Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 17/10/2013). DIANTE DO EXPOSTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I CPC; Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma 

do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Mônica 

Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011888-04.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELA BATISTA SANTIAGO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011888-04.2015.8.11.0006 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela VIVO S.A., no qual 

alega ter sido a sentença omissa. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Verifico que os 

embargos de declaração não constituem via processual adequada para a 

rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in 

judicando que o maculem, ainda que existentes. Ademais, a alegação de 

que a r. sentença não mencionou o julgado aportado pela parte reclamante 

não é alegação plausível de falta de fundamentação da decisão exarada. 

Os argumentos apresentados pela Embargante apresentam-se como mero 

inconformismo com a sentença prolatada, de sorte que no mérito o 

presente recurso há de ser rejeitado. ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume 

a referida sentença e os seus demais termos pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Mônica Souza Santos Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000137-40.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DALVA CAPELETTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELIO ALVES DA SILVA (RÉU)

GILBERTO DONIZETI CAPELETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000137-40.2018.8.11.0005 AUTOR: MARIA DALVA CAPELETTO DA 

SILVA RÉU: GILBERTO DONIZETI CAPELETO, DELIO ALVES DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Tutela de 

Urgência para Cancelamento de Registro de Contrato de Compromisso de 

Compra e Venda em Matrícula Registrada em Cartório de Registro de 

Imóveis cumulada com Danos Morais ajuizada por MARIA DALVA 
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CAPELETTO DA SILVA em face de GILBERTO DONIZETI CAPELETTO e 

DELIO ALVES DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

pesquisa no Sistema PJE, constatei que os autos do processo tombado 

sob nº 1000137-40.2018.8.11.0005, bem como autos tombados sob o nº 

1000138-25.2018.8.11.0005, possuem as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido. É o necessário. Fundamento. DECIDO. De início 

cumpre atentamente observarmos o disposto no art. 337, parágrafo 3º, do 

NCPC: “Há litispendência quando se repete ação que está em curso”. 

Nesse sentido: LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA EX OFFICIO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE Pode o Juízo ad quem reconhecer de 

officio a litispendência quando verificar que já existe uma ação em curso 

com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, 

conforme o art. 267, inciso V c.c. o art. 301, parágrafo 4º, ambos do CPC. 

(TRT-15, Relator: JOSÉ PITAS) Diante disso, resta reconhecida a 

litispendência, pois o pedido já foi analisado. Portanto, estão presentes 

nos dois processos: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 

mesmo pedido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 485, V, do NCPC. Eventuais custas pela parte autora. 

Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000123-56.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1 0 0 0 1 2 3 - 5 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 5  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIA 

BARBOSA BARROS Vistos, etc. Faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

comprovar o pagamento integral das custas (item 2.14.2.1 da CNGC/MT). 

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 20 de 

fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000127-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcus Vinicius Araujo França OAB - MT0013408A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA COSTA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000127-93.2018.8.11.0005 EXEQUENTE: FRANCISCO DE ASSIS JUNIOR 

DE SOUZA EXECUTADO: GABRIEL HENRIQUE SABINO MARQUES, 

SANDRA COSTA SILVA MARQUES Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora novamente nomeou a inicial como Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial c/c Rescisão Contratual e 

Entrega de Coisa Certa. Portanto, faculto a parte autora a emenda da inicial 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

consequentemente o cancelamento da distribuição (NCPC, 320 e 321), 

editar o nome da petição inicial. Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

Diamantino, 20 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000135-70.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO BONFIM DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO INTIMAÇÃO DO AUTOR Intimo Vossa Senhoria, na qualidade 

de parte exequente, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento de diligência do Sr. Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento 

deverá ser tirada no site do TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > 

Serviços > Diligências) conforme Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos 

dados abaixo especificado: Nome do(s) executado(s): SAULO BONFIM DE 

OLIVEIRA Localidade: RUA MASCARENHAS Nº 54, CENTRO, ALTO 

PARAGUAI - MT Finalidade da Diligência: CITAÇÃO Processo: 

1000135-70.2018.8.11.0005; Valor causa: 0,00; Tipo: Cível; Espécie: 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) Parte Autora: REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: SAULO BONFIM DE OLIVEIRA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000120-04.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EGIDIO FREDERICO (EMBARGANTE)

FREDERICO & STANGLE LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO OAB - MT0013685A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

D I A M A N T I N O  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000120-04.2018.8.11.0005 EMBARGANTE: FREDERICO & STANGLE 

LTDA - ME, EGIDIO FREDERICO EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por FREDERICO & 

STANGLE LTDA e EGÍDIO FREDERICO em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, 

todos devidamente qualificados nos autos, postulando o recebimento no 

efeito suspensivo. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. O pedido de efeito suspensivo NÃO pode ser 

acolhido. Com efeito, o art. 919, do NCPC, dispõe que “os embargos à 

execução não terão efeitos suspensivo”. A possibilidade de atribuição de 

efeito suspensivo vem disciplinada no § 1º do referido artigo, nos 

seguintes termos: "Art. 919. (...) 1º § - O juiz poderá, a requerimento do 

embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados 

os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a 

execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes.". Ou seja, condiciona a possibilidade de efeito suspensivo à 

presença cumulativa de três requisitos: a) relevância dos fundamentos 

dos embargos; b) risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação; e 

c) garantia do juízo. No caso dos autos, o requisito da segurança prévia 

do juízo não está presente, já que o(s) embargante(s) não 

demonstrou(aram) a existência de penhora, depósito ou caução, de modo 

que o indeferimento do pedido de suspensão é medida que se impõe. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A DO 

CPC. REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE 

GARANTIA DO JUÍZO. Não cabe a concessão de efeito suspensivo aos 

embargos à execução sem a garantia do juízo. Inteligência do disposto no 

art. 739-A, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÃNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70059297879, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 21/05/2014).” (TJ/RS - AI: 

70059297879 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de 

Julgamento: 21/05/2014, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 02/06/2014). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 
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suspensão do processo executivo. Designo audiência de conciliação e 

mediação para o dia 29 de maio de 2018, às 16:30 horas. Intimem-se as 

partes litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência. Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal. Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo Civil. 

Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, intimem-se 

as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, em 

audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os autos conclusos, 

para que o processo seja saneado, momento em que serão fixados os 

pontos controvertidos e designada audiência de instrução e julgamento, 

isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado da lide. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 22 

de fevereiro de 2018. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000146-02.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000146-02.2018.8.11.0005 

REQUERENTE: SULPICIO JOSE DE OLIVEIRA REQUERIDO: AYMORE Vistos 

etc. Trata-se de Ação Declaratória com Indenização por Dano Moral 

ajuizada por SULPICIO JOSÉ DE OLIVEIRA em face de AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos. Relata a parte autora que em janeiro de 2016 tentou realizar 

uma compra em determinada loja, onde verificou que tinha uma restrição 

em seu nome. Assevera que em consulta detalhada, verificou que a 

restrição no Serasa constava na Santander Financiamentos. Afirma que 

entrou em contato com a Santander e verificou que a divida se tratava de 

financiamento do veículo MARCA V W MODELO GOL 1.1, ANO 2009/2010, 

na qual ele seria avalista da compradora Claudia Sebastiana Nunes. Relata 

que questionou a atendente, informando que não tinha relação com o 

financiamento, e que tinha dado a cópia de sua CNH para seu amigo, que é 

esposo da senhora Claudia para ela fazer a retirada do veículo, pois 

nenhum dos dois apresentava habilitação. Alega que requereu cópia do 

contrato para analisar, verificando que onde especifica a parte do avalista 

juntamente com cópias de CPF e RG, o nome do requerente e seus dados 

pessoais não conferem com os dados e a sua assinatura. Aduz que 

houve uma falsificação de assinatura, sob o argumento de que não 

assinou qualquer documento. Pugnou em sede de tutela antecipada a 

abstenção ou exclusão de seu nome das instituições de proteção ao 

crédito na condição de avalista. Juntou documentos, às fls. 17/35. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. Inicialmente, passo a análise do 

pedido de Justiça Gratuita. Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil 

admite a carência momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o 

benefício ser concedido por ato específico, ou mesmo a redução e 

parcelamento das custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá 

ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou 

consistir na redução percentual de despesas processuais que o 

beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. A prova 

produzida pela Declaração de Hipossuficiência (fls. 18) demonstra que a 

parte autora não possui rendimentos suficientes para o desembolso das 

despesas do processo, porque há risco de comprometimento do seu 

sustento e de sua família. Além disso, o fato de estar representada em 

Juízo por advogado particular não impede o deferimento do pedido, pois o 

critério para a aferição é a capacidade econômica. Assim, diante dos 

documentos colacionados aos autos pela parte autora, e não havendo nos 

autos, pelo menos até agora, prova no sentido de que ela pode arcar com 

as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do 

próprio sustento e de sua família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, 

entretanto, a possibilidade de futura impugnação e revogação, caso 

sobrevenha comprovação de sua capacidade financeira, consoante 

dispõe o art. 100 do CPC/2015. Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à 

parte autora, nos termos do art. 98, do CPC/2015. De início, entendo que 

ao presente caso devem ser aplicadas as regras da legislação 

consumerista, ante a relação de consumo que se apresenta. Com efeito, o 

art. 300, do Novo CPC, dispõe que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo." No que tange ao pedido antecipatório para que a parte 

demandada exclua o nome do autor dos órgãos de restrições de crédito, 

tenho comigo que deve ser deferido. Isso porque, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações estão presentes, já que o autor não 

reconhece o referido débito. Também se encontra configurado o fundado 

receio de dano ou de difícil reparação, porquanto inquestionáveis seriam 

os prejuízos da parte autora com seu nome inscrito nos órgãos de 

restrições de crédito. Note-se, ademais, que não há qualquer perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois, caso seja julgado 

improcedente o pedido, poder-se-á incluir o nome do autor no cadastro de 

restrição ao crédito, bem como fazer a cobrança do débito. Neste sentido, 

tem dito o Superior Tribunal de Justiça: “EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA - VEROSSIMILHANÇA DAS 

ALEGAÇÕES INICIAIS - AUSÊNCIA - NÃO CONCESSÃO. Não se concede o 

pleito antecipatório se, a um exame sumário, as alegações iniciais não se 

mostrarem verossímeis. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - DESBLOQUEIO DE LINHA 

TELEFÔNICA - PRESENÇA DOS REQUISITOS. O ajuizamento de ação 

indenizatória em razão de bloqueio injustificado da linha telefônica da 

autora autoriza o Poder Judiciário a conceder a tutela antecipada para 

restabelecimento do serviço até o julgamento final da demanda.” (TJ/RS - 

Agravo de Instrumento Nº 1.0145.15.037291-3/001, Décima Quinta Câmara 

Cível, Relator: DES. MAURÍLIO GABRIEL , Julgado em 17/09/2015). Ante o 

exposto, DEFIRO a medida de urgência pleiteada pela parte autora e 

DETERMINO que a demandada se abstenha ou exclua o nome do 

requerente dos órgãos de restrições de crédito em relação a dívida 

descrita. Inverto o ônus da prova, na forma do artigo 6º, VIII do CDC. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 18 do mês de abril 

de 2018, às 16:30 horas. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de 

Conciliação e Mediação, para realização do ato, nos termos do artigo 334 

e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição 

entre os litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Diamantino, 22 de fevereiro de 2018. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000144-32.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ALVES VERSALLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)
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MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE OAB - MT16328 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 1000144-32.2018.8.11.0005 

AUTOR: ALBERTO ALVES VERSALLI RÉU: BANCO BMG Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de 

Tutela Antecipada e Condenação em Danos Morais ajuizada por ALBERTO 

ALVES VERSALLI em face de BANCO BMG S.A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Relata que é beneficiário de aposentadoria por 

idade perante a Previdência Social – INSS e recebe em sua conta 

benefício junto a Caixa Econômica Federal. Afirma que compareceu a 

Caixa Econômica Federal para sacar seu benefício, quando se deparou 

com saque a menor. Alega que retirou o extrato e verificou que se tratava 

de desconto, no montante de R$ 129,06 (cento e vinte e nove reais e seis 

centavos), verificando que se tratava de empréstimo consignado efetuado 

no Banco BMG S.A, sob o contrato de n°. 260407793, o qual teve início em 

07/03/2016, no valor de R$ 1.275,58 (mil duzentos e setenta e cinco reais 

e cinquenta e oito centavos). Assevera que não realizou qualquer 

empréstimo, não recebendo quaisquer valores, sequer autorizou o banco 

a realizar empréstimo em seu nome. Requer que seja concedido os 

benefícios da justiça gratuita e seja concedida a liminar oficiando o 

requerido para que suspenda os descontos em seu benefício, até 

julgamento final. Juntou documentos, às fls. 12/16. Passo a análise do 

pedido. Inicialmente, passo a análise do pedido de Justiça Gratuita. 

Sabe-se que o Novo Código de Processo Civil admite a carência 

momentânea de recursos, prevendo a possibilidade de o benefício ser 

concedido por ato específico, ou mesmo a redução e parcelamento das 

custas. Veja-se: "Art.98 (...) § 5º A gratuidade poderá ser concedida em 

relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução 

percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar 

no curso do procedimento. A prova produzida pela Declaração de 

Hipossuficiência (fls. 16) demonstra que a parte autora não possui 

rendimentos suficientes para o desembolso das despesas do processo, 

porque há risco de comprometimento do seu sustento e de sua família. 

Além disso, o fato de estar representada em Juízo por advogado particular 

não impede o deferimento do pedido, pois o critério para a aferição é a 

capacidade econômica. Assim, diante dos documentos colacionados aos 

autos pela parte autora, e não havendo nos autos, pelo menos até agora, 

prova no sentido de que ela pode arcar com as despesas processuais e 

os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento e de sua 

família, deve ser deferido o pedido, ressalvada, entretanto, a possibilidade 

de futura impugnação e revogação, caso sobrevenha comprovação de 

sua capacidade financeira, consoante dispõe o art. 100 do CPC/2015. 

Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015. Ademais, entendo que ao presente caso devem ser 

aplicadas as regras da legislação consumerista, ante a relação de 

consumo que se apresenta. Com efeito, o art. 300, do novo CPC, dispõe 

que, ‘in verbis’: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo". No que tange ao pedido 

antecipatório para que seja suspenso o desconto dos valores indevidos 

em seu benefício previdenciário, tenho que o pedido deve ser deferido. 

Isso porque, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações estão 

presentes, já que fora acostado aos autos demonstrativo de desconto em 

seu benefício previdenciário, referente ao contrato de n°. 260407793, o 

qual teve início em 07/03/2016, às fls. 14. Também se encontra 

configurado o fundado receio de dano ou de difícil reparação, porquanto 

inquestionáveis seriam os prejuízos da parte requerente com a realização 

de descontos indevidos, tratando-se o caso de pessoa aposentada e 

idosa. Nesse sentido, segue entendimentos jurisprudenciais: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS NA 

APOSENTADORIA DA AUTORA – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC 

DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – MULTA 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 

O art. 273 do Código de Processo Civil, por prever medida excepcional de 

urgência, exige a presença cumulativa de dois requisitos para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela de mérito, de modo que, 

constatando-se a presença da prova inequívoca da verossimilhança das 

alegações da requerente e também do periculum in mora, a medida deve 

ser concedida. A multa astreintes é medida processual tendente a coagir o 

cumprimento de tutela específica, gerando temor no devedor em 

descumprir o mandamento judicial, razão pela qual deve ser arbitrada em 

montante suficiente e razoável, capaz de alcançar o objetivo da norma 

Recurso Conhecido e não provido.” (TJ-MS - Agravo de Instrumento AI 

14153415220158120000 MS 1415341-52.2015.8.12.0000 (TJ-MS) Data de 

publicação: 10/03/2016). Ante o exposto, DEFIRO a medida de urgência 

pleiteada, antecipando os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, 

determinando que a parte requerida proceda com a suspensão das 

cobranças de parcelas relativas ao empréstimo realizado com o mesmo. 

Designo audiência de conciliação e mediação para o dia 18 de abril de 

2018, às 17:00 horas. Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Conciliação 

e Mediação, para realização do ato, nos termos do artigo 334 e seguintes 

do Novo Código de Processo Civil. Alcançada a composição entre os 

litigantes, conclusos para homologação. Caso não alcançada a 

composição em audiência, a parte demandada deverá sair da audiência, 

citada para, querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Em manifestando-se os litigantes, 

expressamente o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, 

inciso I, NCPC), não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a 

parte demandada deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, 

ainda, constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil. Aportando a resposta, à impugnação em 10 

(dez) dias ou, se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo 

do exposto, intime-se as partes para que especifiquem, com precisão, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino, 22 de fevereiro de 2018. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010561-90.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIEL JOSE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010561-90.2016.8.11.0005 REQUERENTE: SIEL JOSE DA CRUZ 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA, MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos, etc. 

Intime-se a parte autora para que junte aos documento de identidade (RG), 

bem como se manifeste quanto aos embargos de declaração opostos pela 

parte Requerida, tudo em 5 dias. Cumpra-se. Diamantino, 20 de fevereiro 

de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-95.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELI PADILHA DA SILVA BRUNNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

1001028-95.2017.8.11.0005 REQUERENTE: FABIELI PADILHA DA SILVA 

BRUNNER REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE MT Vistos, etc. Converto o julgamento em diligência para 

determinar ao Banco requerido que junte aos autos o inteiro teor dos 

documentos de id. nº 10496327 - pág. 2/3, referente ao cartão de 

assinatura cadastrado na conta bancária da parte autora, no prazo de 05 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000497-09.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOVAIR LOIDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O (ADVOGADO)

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACY MIGUEL SCANAGATTA (REQUERIDO)

PAULO HUMBERTO BUDOIA (REQUERIDO)

CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000497-09.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOVAIR LOIDE DE SOUZA 

REQUERIDO: CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA, JACY MIGUEL 

SCANAGATTA, PAULO HUMBERTO BUDOIA Vistos. Na forma do artigo 

313, V, "a", do CPC determino a suspensão do presente processo pelo 

prazo de 1 ano até julgamento das exceções de suspeição interpostas, 

bem como decisão sobre o processo que gerou a celeuma. Intime-se. 

Cumpra-se. Diamantino, 22 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-75.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT0005849A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

1000167-75.2018.8.11.0005 REQUERENTE: JEOVA SILVA DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 

“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que se encontram presentes os requisitos 

que ensejam a concessão da tutela de urgência perquirida, senão 

vejamos: A probabilidade do direito alegado está revelada através do 

termo de confissão de dívida e pagamento pactuado entre autor e Banco 

requerido no dia 03.08.2017, no qual ficou estabelecido para quitação de 

dívida vencida 08.07.2013, o pagamento de R$ 424,00 mediante débito na 

conta corrente do autor, sendo certo que através do extrato de sua conta 

verifica-se que no mesmo dia houve um desconto no referido valor, a 

indicar, portanto, que a dívida inscrita pelo Banco no valor de R$ 423,62, 

vencida em 08.07.2013, já se encontra quitada. O perigo da demora é 

evidente, pois, no caso, a parte requerente encontra-se restrições em seu 

crédito por dívida supostamente adimplida, o que lhe trará diversos 

prejuízos, dentre eles os funestos efeitos da inclusão do nome no 

SERASA e SPC- Serviço de Proteção ao Crédito e/ou outras empresas de 

cobrança. Posto isso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte 

requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, em consequência, 

determino: 1 - Seja notificada a requerida para que dê baixa na inscrição 

em questão até determinação judicial em contrário, sob pena de multa 

diária pelo não cumprimento no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao 

prazo de 30 (trinta) dias, o que faço com fundamento no art. 84, § 4º, do 

Código de Defesa do Consumidor. 2 - Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3 - Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a parte requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação a ser designada pela Secretaria, consignando que poderá ser 

assistida por advogado e deverá oferecer defesa escrita até 05 (cinco) 

dias após a data da audiência de conciliação, sob pena de presumir-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4 - INTIME-SE a parte 

reclamante da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas 

processuais. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Diamantino, 22 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012374-26.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

KATYUCIA LIMA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA CONTI KROLING OAB - MT11097/O-O (ADVOGADO)

ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS OAB - MT14663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012374-26.2014.8.11.0005 REQUERENTE: KATYUCIA LIMA DA COSTA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA, DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. Dispensada a apresentação de 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. O caso comporta 

julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de outras 

provas em audiência. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A autora ajuizou esta ação de 

indenização por danos morais em decorrência da suposta inscrição 
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indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A medida de urgência 

requerida pela autora foi deferida no id. 3978721. De início, acolho a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela requerida Dismobrás 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletroméstricos S.A., 

vez que a anotação do CPF da autora foi realizada por empresa diversa, 

conforme se extrai do extrato do SPC/SERASA anexado no id. , p. 1. No 

mesmo sentido é a posição da Turma Recursal Única deste Estado: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO REALIZADA POR 

TERCEIRA EMPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Consumidora que questiona a inclusão de seus dados nos 

cadastros restritivos de crédito. Fato que não pode ser imputado à 

empresa requerida, porquanto a restrição creditícia foi efetivada por 

terceira empresa que não integra o polo passivo da ação. Sentença 

mantida. (1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0046812-32.2014.811.0001, Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, 

Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 26.04.2016) Logo, a requerida 

Dismobrás (Loja City Lar) é parte ilegítima para ser demandada nos autos, 

impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito em face da 

aludida empresa. Ainda, rejeito a preliminar incompetência deste juízo por 

necessidade de perícia, eis que a assinatura aposta no contrato juntado 

pela ré Losango (id. 3978932, p.3) não possui destacada divergência em 

relação às demais assinaturas da autora constantes no processo, aliás, a 

rubrica sequer foi objeto de impugnação pela parte promovente, sendo 

que o que se discute não é a inexistência ou não do contrato entre as 

partes, mas sim de dívida supostamente inexistente. Analisadas as 

questões preliminares, passo a julgar o mérito. Alega a autora que foi 

surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao 

crédito em 23.03.2014, por débito que não contratou no valor de R$ 34,38 

(id. 3978721, p.1). No entanto, a própria autora narra que possuía cartão 

de crédito Losango, tendo sido juntado o contrato devidamente assinado 

pela promovente no id. 3978932. Neste particular, ressai dos autos que a 

autora, além de ter aderido ao cartão do banco em questão, contratou o 

“Seguro de Assistência Total” com o custo mensal de R$ 4,90 (quatro 

reais e noventa centavos). Nesta linha, embora a autora tivesse quitado 

as parcelas mensais referentes aos produtos adquiridos com o Cartão, 

restou claro que permaneceu pendente o pagamento do seguro cobrado 

em 04.11.2013, situação que evolui para a soma de R$ 34,38 (trinta e 

quatro reais e trinta e oito centavos) inscrita no SPC/SERASA em 

23.03.2014, já que não houve o cancelamento do cartão, incidindo 

encargos e juros no valor do seguro total mais (id. 3978958, p.1/11) 

Embora a inversão do ônus da prova seja possível, a parte autora deve 

comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, 

nos termos do art. 373, I, do CPC. De tudo o que consta nos autos, a 

autora não desincumbiu de seu ônus probatório, pois a recorrida Losango 

comprovou através de documentos anexados nos autos a efetiva 

contração do cartão de crédito, com previsão e anuência pela autora da 

cobrança de seguro. Logo, a cobrança de seguro é devida e, na hipótese 

de débito inadimplido, é lícita a inscrição dos dados do devedor no 

SPC/SERASA, não se mostrando devida qualquer indenização. Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE 

ENCARGOS REFERENTES À CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO JUNTADO 

PELA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO LÍCITA. NÃO CONFIGURADO O DEVER 

DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.Parte recorrente que alega ter sido 

surpreendida com a inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao 

crédito, em decorrência de cobrança de taxas e seguros que não 

contratou. Embora a inversão do ônus da prova esteja prevista no Código 

de Defesa do Consumidor, a parte requerente deve comprovar, ainda que 

minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 

373, inciso I do novo Código de Processo Civil. Parte recorrida que 

comprovou através dos documentos juntados com a defesa a contratação 

de cartão de crédito pelo recorrente, sendo devidas as taxas e seguros 

previstos no referido contrato. Existindo débito inadimplido, é lícita a 

inscrição dos dados do devedor nos anais de proteção ao crédito. 

Litigância de má-fé da parte recorrente não demonstrada. Recurso 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

312460920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

05/04/2016, Publicado no DJE 05/04/2016) Portanto, não vislumbro 

verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que improcede o 

pedido inicial. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial em face da requerida Losango Promoções de Vendas Ltda, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. Por fim, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, em relação à requerida Dismobrás 

Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e Eletroméstricos S.A., 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Revogo a medida de urgência 

deferida no id. 3978721. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

P.I.C. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000868-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGUES & VUNJAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000868-70.2017.8.11.0005 REQUERENTE: GILBERTO BENEDITO DA 

SILVA REQUERIDO: RODRIGUES & VUNJAO LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensada a apresentação de relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de outras provas em audiência. Sendo assim, 

face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Narra a parte autora que foi vítima de reconhecimento policial equivocado 

pela proprietária da farmácia requerida, razão pela qual pugna pelo 

deferimento de indenização por danos morais. Embora a contestação 

tenha sido apresentada intempestivamente, a pretensão do autor é 

improcedente. Informa o promovente que no dia 03.02.2017 foi preso e no 

dia 04.02.2017 solto, após a parte ré retratar-se na delegacia quanto ao 

reconhecimento pessoal do acusado. De início, cumpre registrar que a 

análise da pretensão vertida nos autos dar-se-á sob o prisma da 

responsabilidade civil subjetiva, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do 

Código Civil. Assim, incumbia ao autor demonstrar a existência de evento 

danoso e o nexo existente entre a conduta praticada pela parte ré e a 

ofensa que teria experimentado, o que não logrou êxito em fazer. Nesse 

passo, diante da ausência de comprovação acerca da ilicitude da conduta 

do réu, tenho que o pedido não merece acolhimento. Pontue-se que 

nenhum agir ilícito se extrai da conduta praticada pela promovida, a qual, 

em razão de ter sido vítima de assalto, foi convidada a comparecer em 

Delegacia de Polícia a fim de proceder a um possível reconhecimento do 

criminoso. Tal procedimento, de praxe criminal e necessário a instrução do 

inquérito, constitui um direito-dever do cidadão, já que dessa forma pode 

colaborar com as investigações e com o desenlace das investigações 

criminais. Ademais, inexiste também nexo causal entre a conduta atribuída 

à ré e o alegado dano experimentado, uma vez que, identificado o autor 

como sendo o responsável pelo roubou, caberia ao Estado, após tal 

procedimento, a melhor apuração dos fatos para propiciar desfecho ao 

inquérito policial. Assim, a manutenção do autor sob custódia estatal é 

situação não pode ser atribuída à ré, já que, admitindo-se tal premissa, 

estaríamos atribuindo à promovida os poderes de prender ou soltar alguém 

por um simples reconhecimento, situação completamente dissociada da 

realidade. Nesse passo, adotando a regra de distribuição probatória 

contida no art. 373, I, do CPC, ausentes os pressupostos indispensáveis à 

configuração da responsabilidade civil, não se há falar em qualquer 

obrigação reparatória que possa ser imputada à ré. Nesse sentido, a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CÍVIL. PRISÃO PREVENTIDA 
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DECRETA EM DECORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO EQUIVOCADO FEITO 

PELA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU DOLO POR PARTE DA 

VÍTIMA. VÍTIMA NÃO É CIVILMENTE RESPONSÁVEL PELA DECRETAÇÃO 

DA PRISÃO DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO. RESPONSABILIDADE CIVIL 

AFASTADA. INEXISTE DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE ART. 46 DA LEI 

9099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. , decidem os Juízes 

Integrantes da 1ª Turma Recursal Juizados Especiais do Estado do 

Paraná, conhecer do recurso, e no mérito, negar-lhe provimento, nos 

exatos termos do voto. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0003202-90.2013.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: Paulo Roberto GonÃ§alves de 

Camargo Filho - J. 26.10.2015) Portanto, a identificação errônea de autor 

do crime, feita pela vítima logo após a ocorrência do delito, não a torna 

responsável pela decretação da prisão ou manutenção do acusado em 

delegacia, até porque não consta dos autos qualquer cometimento de ato 

ilícito da vítima, consubstanciado no dolo na identificação do suposto autor 

do fato, situação que afasta o dever indenizatório. Diante do exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial, o que faço com fulcro no artigo 

487, inciso I do CPC. Inexiste condenação em custas processuais e 

honorários nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade à parte 

autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Submeto o projeto de sentença para 

homologação do juiz togado, nos moldes do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

P.I.C. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

Lara Juíza Leiga ___________________________ Vistos etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferida no evento anterior, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 19 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001296-52.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIMA PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001296-52.2017.8.11.0005 REQUERENTE: DIMA PEREIRA DE ARRUDA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. A solução do litígio não demanda 

muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Registro que a 

inversão do ônus da prova é desnecessária, uma vez que os documentos 

juntados no presente feito são suficientes para uma decisão segura sobre 

a causa. O reclamante alega, em resumo, que na tentativa de realizar 

compras em determinado estabelecimento comercial, fora informado da 

existência de restrição creditícia em seu nome efetuada pela parte 

reclamada. Contudo, sustenta que a dívida inscrita pela ré no valor de R$ 

445,11 é totalmente desconhecida por ele, pois não possui débitos com a 

requerida. Requer assim, que a ré seja determinada a reparar os danos 

suportados com a restrição, a exclusão da restrição lançada junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito indevidamente, bem como a declaração da 

inexistência do débito. Em sua contestação, a reclamada alega que no dia 

18/12/2013, após preenchimento da ficha cadastral e verificação junto ao 

cadastro de inadimplentes SPC, e não sendo constatada qualquer 

irregularidade, aprovou a venda a prazo em nome do Reclamante, 

contudo, sustenta que mesmo tomando todas as cautelas necessárias, 

não pôde desconfiar que se tratava de fraude, pois o falsário apresentou 

todos os documentos exigidos pela Ré no ato de adesão ao cartão Club +. 

Sustenta assim, que o suposto dano não ocorreu em razão de um ato 

ilícito, culposo ou doloso, de sua autoria, pois não tinha conhecimento de 

que se tratava de uso indevido dos dados pessoais do Reclamante por 

terceiros fraudadores, bem como que não há que se falar em indenização 

por abalo moral decorrente de negativação indevida, ante a existência de 

inscrição preexistente. Pois bem. De tudo que ressai dos autos, fica claro 

que o requerente foi vítima de falsários, fato que não foi negado pela parte 

reclamada que, na ocasião de sua peça contestatória confirmou que 

houve a contratação dos serviços em nome do autor mediante fraude. E 

embora a reclamada sustente que tomou todas as cautelas necessárias 

no momento da contratação, não trouxe nenhum documento aos autos 

para demonstrar que também foi vítima de falsários, o que poderia ser 

demonstrado através dos documentos apresentados por ocasião da 

contração, restando evidenciada assim sua responsabilidade pela 

contratação fraudulenta de terceiro em nome do autor. Desta forma, não 

restam dúvidas quanto a inexistência da dívida inscrita pela ré em 

desfavor do autor, uma vez que não houve efetiva prestação de serviços. 

Logo, a ocorrência do dano moral, a princípio, em razão da inclusão 

indevida, estaria configurada. Entretanto, o dano moral é decorrente do 

prejuízo ao crédito do autor. No caso em tela, verifico que o reclamante 

possui outras restrições negativas, conforme se verifica através do 

extrato juntado por este magistrado e através do extrato juntado pelo 

próprio autor aos autos, cujo qual, por ser praticamente ilegível, tornou 

impossível a verificação das datas das restrições ali constantes, 

impedindo verificar se a restrição em questão é antecedente as demais, 

sendo certo que mesmo com determinação nos autos para juntada de 

extrato legível o autor não o fez. Ademais, caberia ao autor comprovar 

que todas as inscrições constantes dos extratos juntados aos autos (SPC 

e SCPC) são posteriores a inscrição em questão, bem como comprovar 

que todas as inscrições já estão sendo discutidas em juízo, ônus que não 

desempenhou. Assim, entendo que o crédito do autor já se encontrava 

abalado, não justificando assim, a reclamada ser penalizada pela inscrição 

do nome do reclamante no serviço de proteção ao crédito, caso contrário 

seria premiar o devedor contumaz. Com isso, o dano alegado não é 

passível de indenização, pois não alcançou maiores proporções e o 

constrangimento sofrido certamente não se equipara ao de pessoa que 

sempre primou pelo cumprimento das obrigações financeiras, sendo que, 

mais uma negativação, entre outra, não enseja a ocorrência de dano 

moral[1], um entendimento contrário seria prestigiar o inadimplente. Posto 

isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o 

feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil para: - reconhecer a inexistência da dívida no 

valor de R$ 445,11, inscrita nos órgãos de proteção ao crédito pela 

reclamada em nome do autor, e condenar a reclamada a excluir o nome do 

reclamante do rol de inadimplentes relativamente ao respectivo débito. - 

julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários (art. 54, Lei 9.099/95). 

Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. P.I.C Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito [1] Súmula 385 – STJ: “Da anotação irregular 

em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano 

moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.”

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-78.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ALESSANDRO ALMEIDA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001346-78.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAO ALESSANDRO 

ALMEIDA DE SIQUEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - 

SICREDI OURO VERDE MT Vistos etc. Dispensado o relatório conforme 

autoriza o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento 

antecipado nos moldes do artigo 355, inciso II do CPC, haja vista que o 

processo encontra-se instruído com documentos capazes de firmar um 

julgamento seguro sobre a causa, sendo dispensada a realização de 

audiência de instrução e julgamento. Pois bem. Em resumo, a parte autora 

sustenta que teve seu nome negativado pela cooperativa de crédito por 

dívida inadimplida, contudo, ao adimplir a suposta dívida, a instituição 

financeira manteve seu nome inserido junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, razão essa que acarretou a propositura da ação para reparação 

dos danos morais sofridos. Primeiramente, passo à análise das 

preliminares. - Preliminares A parte Requerida alega em sede preliminar a 

existência de outras inscrições em nome do autor, devendo ser aplicado in 

casu a Súmula 385 do STJ, contudo, vislumbra-se que tal matéria se 

confunde com o mérito, razão pela qual deixo de apreciá-la. Além disso, a 

parte Requerida alega a incompetência do Juizado Especial para julgar e 

processar a ação eis que, segundo a Requerida, há a necessidade de 

realização de perícia técnica, haja vista a existência de suposta fraude. A 

preliminar de incompetência não merece provimento, eis que não há 

qualquer discussão acerca da contratação dos serviços do autor junto à 

Requerida, inclusive, a parte autora assume ser associado da Cooperativa 

de crédito, e se insurge tão somente quanto a manutenção de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito por dívida supostamente quitada, 

portanto, não há qualquer complexidade no feito a ensejar a realização de 

perícia técnica, sendo os documentos juntados suficientes para o 

julgamento do processo, dessa forma, rejeito a preliminar de 

incompetência arguida. Não obstante, a parte Requerida argumenta em 

sede preliminar a impossibilidade de aplicação do CDC ao caso, uma vez 

que se trata de litígio travado entre associado com Cooperativa de Crédito, 

portanto, sendo o requerente sócio da Cooperativa de Crédito, não 

havendo relação de consumo entre as partes. O argumento, entretanto, 

não merece atenção eis que o Superior Tribunal de Justiça já se 

manifestou pela possibilidade de aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor nos litígios travados entre cooperados e cooperativas, 

especialmente aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a 

concessão de crédito, pois equiparam-se às instituições financeiras. 

(AgRg no AREsp 560.813/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 28/08/2017)). 

Ante o explanado, aplicável o CDC ao caso dos autos. Ainda em sede 

preliminar, houve impugnação da justiça gratuita. A preliminar também não 

merece acolhimento, primeiro porque basta a declaração de 

hipossuficiência para a referida concessão, devendo a reclamada afastar 

a presunção da referida declaração demonstrando que a parte goza da 

possibilidade de arcar com as custas judiciárias o que não foi feito, 

segundo porque nesta fase sequer há condenação em custas, taxas e 

honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da Lei 9.099/95. 

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito. A solução do litígio 

não demanda muito esforço, vez que a regra do Código de Processo Civil 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Em 

sua inicial, a requerente sustenta que contraiu dívida junto à Cooperativa 

de crédito na monta de R$ 1.115,00, e em virtude de dificuldades 

financeiras enfrentadas não pôde efetuar o pagamento do valor 

supracitado na data de seu vencimento, o que gerou sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao crédito em 27.09.2016. Argumenta que 

efetuou o pagamento da dívida contraída junto a reclamada em 25.05.2017, 

e até o momento da propositura da ação seu nome continuava incluído nos 

cadastros de inadimplentes. Em razão do exposto, requer a condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Por sua 

vez, a Requerida, alega em resumo, que houve a regular contratação dos 

serviços da cooperativa pela parte autora, dentre eles o limite do cheque 

especial, sendo a negativação devida uma vez que referente ao saldo 

negativo da conta corrente do autor. Na oportunidade, a parte reclamada 

impugnou o boleto bancário juntado pela autora no id. 10349530 - Pág. 1, 

argumentando tratar-se de dívida oriunda da fatura do cartão de crédito 

referente ao mês 06/2017, estando a parte autora inadimplente quanto ao 

valor pelo qual foi negativado, sendo tal dívida originada pela utilização do 

limite do cheque especial. Por fim, sustenta que agiu em exercício regular 

de direito, uma vez que a parte autora se encontra inadimplente com o 

valor do limite do cheque especial, requerendo a condenação da autora, 

em pedido contraposto, ao pagamento do valor de R$ 1.115,00. A ação é 

improcedente. Analisando os autos, verifica-se que a parte autora 

assumiu que possui relação contratual com a Cooperativa de Sicredi, além 

de assumir a dívida no valor de R$ 1.115,00 que culminou com sua 

inscrição junto aos órgãos restritivos. No entanto, apesar de assumir a 

dívida, a parte autora não menciona ao que se refere a dívida 

supostamente adimplida, apenas colaciona aos autos comprovante de 

pagamento com valor diverso do qual foi inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, não obstante se trate de relação de consumo, é 

obrigação do consumidor produzir a prova mínima do fato constitutivo de 

seu direito, o que não foi feito pelo autor, uma vez que não há como 

identificar se de fato o boleto de pagamento juntado na inicial se refere ao 

pagamento do dívida assumida. Por outro lado, a instituição financeira junta 

aos autos os extratos da conta corrente da parte autora, onde consta 

saldo negativo superior ao limite do cheque especial contratado junto ao 

Banco. Infere-se pelos documentos juntados pela Cooperativa de Crédito 

que o valor do cheque especial do autor é na monta de R$ 1.050,00 (id. 

10874605, p. 7), no entanto, os extratos juntados pela reclamada 

demonstram saldo negativo superior, haja vista a utilização do cheque 

especial com compras particulares, bem como em virtude dos débitos 

referentes aos pacotes contratados junto ao Sicredi, como subscrição de 

conta e cestas de relacionamentos. (id. 10874633 – p. 1/29) Não obstante, 

vislumbra-se que havia saldo negativo na conta do reclamante desde a 

data de 04.01.2016, e a situação somente foi resolvida com a quitação do 

saldo negativo da conta, apenas em 10.10.2017. Além do exposto, a parte 

reclamada junta aos autos documento apontando que o valor de R$ 

1.158,36 corresponde ao pagamento de fatura do cartão de crédito do 

mês 05/2017, conforme id. 10874656 - p. 1. Nesta senda, constata-se que 

a parte reclamada demonstrou que a negativação e manutenção do nome 

do autor junto aos cadastros restritivos era proveniente de débito do 

cheque especial, e não da fatura do cartão de crédito, cujo comprovante 

foi acostado pela parte autora na inicial. Em contra partida, observo que o 

pedido contraposto formulado pela parte Requerida também é 

improcedente. Isto porque, apesar da reclamada demonstrar que a parte 

reclamante estava devendo o limite do cheque especial por razoável 

período de tempo, observa-se pelos próprios extratos juntados pela 

reclamada que o saldo negativo foi totalmente adimplido pelo autor em 

10.10.2017, conforme demonstra o documento juntado no id. 10874633 – 

p. 27. Dessa forma, é inadmissível a condenação do autor ao pagamento 

de dívida quitada, ainda que posterior à data para pagamento. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, bem como o PEDIDO 

CONTRAPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, e JULGO extinto o processo com resolução de mérito. Sem 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, 21 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010514-19.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FERREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO OAB - MT20745/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010514-19.2016.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON FERREIRA DE 

ARRUDA REQUERIDO: NEUMARA REGINA SILVA NACHIBAL 

DELIBERAÇÕES Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte despacho: 

Vistos, etc. I- Considerando que as partes celebraram acordo, conforme 

acima redigido, HOMOLOGO o acordo celebrado e JULGO extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, III, “b”, do 
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CPC. II- Sem custas ou despesas processuais (art. 54 da Lei 9.099/95). III- 

PRI, após o trânsito, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas. Saem os 

presentes intimados. Cumpra-se. Nada mais havendo a consignar, por 

mim, Beatriz Mendes D’ Oliveira da Silva, foi lavrado o presente termo, que 

vai assinado pelos presentes. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito Kátia 

Matias de Camargo Braguin Solange Teresinha Carvalho Pissolato 

Advogada da requerida Advogada do requerente Neumara Regina Silva 

Nachibal Gilson Ferreira de Arruda Requerida Requerente

Comarca de Primavera do Leste

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001643-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILBERTO RONCELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICYLENE RUFINA SILVA GUIMARAES OAB - MT15873/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA OAB - SP0138190A (ADVOGADO)

 

INTIMO AS PARTES PARA SE MANIFESTAREM NO PRAZO DE 15(QUINZE) 

DIAS, CONFORME DETERMINADO NO ID 10572213.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

MARLENE GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (RÉU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre o ofício juntado no ID 

11456828.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

GENESIO FELIPE DE NATIVIDADE OAB - PR10747 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KUFNER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS ZIBETTI KUFNER (EXECUTADO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a devolução da Carta 

Precatória, juntada no ID 11457355.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001715-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GONCALVES VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELYDA CRISTINA DE CARVALHO OAB - MT15092/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1001715-73.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Obrigação de 

Fazer Requerente: Marcelo Augusto Gonçalves Viana Requerida: 

SulAmérica Companhia de Seguro de Saúde Vistos etc. Tendo em vista o 

descumprimento injustificado do dever processual pela parte autora, 

configurando ato atentatório à dignidade da justiça, aplico-lhe multa de 2% 

sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 334, §8º, do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando-as objetivamente, em 10 (dez) dias. 

Expirado o prazo, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 19 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000712-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

MARCELO SALVI OAB - SC40989 (ADVOGADO)

 

Numero do Processo: 1000712-20.2016.8.11.003 AUTOR: JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA RÉU: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. Cumpra-se 

integralmente a determinação judicial derradeira (ID 9859820), mediante 

intimação das partes para especificação de provas. Em seguida, imediata 

conclusão. Às providências. Primavera do Leste (MT), 19 de fevereiro de 

2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001684-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA ABRANTES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001138-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA NERI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001728-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIEGO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001720-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FABRICIO MICHEL CAMPOS DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial aportado nos 

autos. Prazo: 15 (quinze) dias.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003983-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE SOLIMAN GROHS (EXECUTADO)

DELSON ALCENO GROHS (EXECUTADO)

 

Certifico que conforme certidão do Oficial de Justiça, os executados não 

foram encontrados no endereço da inicial, considerando que o exequente 

requereu nova citação, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar o exequente para indicar qual endereço os 

executados deverão ser citados, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MEINHARDT (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003453-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. F. L. B. (AUTOR)

MADALENA HENRIQUE FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1003453-96.2017.8.11.0037 AUTOR: 

VICTOR HUGO FRANCO LOPES BRAGA, MADALENA HENRIQUE FRANCO 

RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Nos termos da 

legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste,22 de fevereiro de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002400-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EPAMINONDAS SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002400-80.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EPAMINONDAS SOUZA 

BORGES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE (SEGURADO 

ESPECIAL) proposta por EPAMINONDAS SOUZA BORGES em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é segurado obrigatório 

da Previdência, como trabalhador rural, que laborou como rurícola durante 

praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo à que tem direito. 

Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, ante a falta de prova material 

suficiente. O requerente apresentou impugnação à contestação. Em 

audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O 

requerido, devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio 

de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, 

requerendo o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório como 

rurícola. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar 

a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 60 (sessenta) anos de idade, conforme documento de Id 

8273826 - Pág. 3. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também 

a qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido 

também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 
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testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de registro de nascimento (Id 8273960 

- Pág. 1), que consta como profissão do autor “lavrador”, bem como 

fotocópia da CTPS (Id 8273886 - Págs. 1/7), carteira de sócio do de 

sindicato de trabalhadores rurais (8273939 - Págs. 1/2) e fotocópia de 

certidão de registro de imóvel (Id 8274001 - Págs. 1/5), atendendo aos 

preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, 

verifico que a parte requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir 

a ausência de requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. 

Além da prova documental, exsurge clara e em completa harmonia, a 

prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a prova 

documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem 

como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do 

pleito formulado pela requerente. Com efeito, a testemunha Maria das 

Graças, ouvida em audiência, afirmou que conhece o requerente desde o 

ano de 1974. Já a testemunha Idoval, relatou que conhece o autor desde o 

ano de 1996, sendo que ambos presenciaram seu trabalho na lavoura 

como lavrador. Pelos depoimentos, verifica-se a comprovação da 

atividade rural exercida pela parte requerente, em completa consonância 

com os documentos trazidos a baila, sendo que o lapso temporal de 

exercício de atividades rurícolas encontra-se em conformidade com as 

exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não obstante, vale registrar 

que, independe de contribuição, a aposentadoria por idade rural dos 

trabalhadores que ingressaram no sistema em data anterior à vigência da 

Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. 

TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. 

INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o reconhecimento 

do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao advento da Lei 

8.213/91 independe do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA TURMA, REsp 

670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O fato de 

o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores 

do meio urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo 

desemprego, ao exercício de atividades informais, sem registro em 

carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por oportuno, que tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Portanto, a parte requerente, no ano da propositura da referida 

ação, satisfazia os requisitos da idade para obtenção do benefício, bem 

como há comprovação satisfatória de que trabalha na lavoura, pelo menos 

desde 1996, ou seja, o tempo necessário e exigido pela lei no caso em 

apreço. No que se refere ao período de atividade urbana anotado na CTPS 

e exercido pelo autor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

firmou entendimento no sentido de que curtos períodos de trabalho urbano 

não afastam a condição de segurado especial do lavrador, consoante 

atestam os seguintes precedentes: “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 

RURAL POR IDADE. CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

URBANA POR CURTOS PERÍODOS. POSSIBILIDADE. 1. O trabalhador rural, 

considerado segurado especial, deve comprovar o efetivo trabalho rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente ao 

requerimento do benefício. 2. A intercalação do labor campesino com 

curtos períodos de trabalho não rural não afasta a condição de segurado 

especial do lavrador. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, T-1 

PRIMEIRA TURMA, AgRg no AREsp 167141 MT 2012/0081323-2, Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, DJe 02/08/2013).” “PROCESSO CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. REQUISITOS 

PREENCHIDOS. EXTENSÃO DO INÍCIO DE PROVA MATERIAL A OUTRO 

INTEGRANTE DO GRUPO FAMILIAR. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS 

PROBATÓRIOS SUFICIENTES. VÍNCULOS DE NATUREZA RURAL EM NOME 

DA AUTORA. ATIVIDADE URBANA POR CURTO PERÍODO. RETORNO AO 

LABOR NO CAMPO. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. (...) - A parte autora 

exerceu atividade urbana por um período próximo a completar a idade 

mínima para requerer o benefício de aposentadoria por idade rural. No 

entanto, os depoimentos testemunhais constituem um importante indicativo 

de que exerceu atividade urbana por curto período, retornando em 

seguida ao labor no campo. - Agravo legal improvido. (STJ, SÉTIMA 

TURMA, AC 16353 SP 0016353-52.2012.4.03.9999, DESEMBARGADORA 

FEDERAL MÔNICA NOBRE, Julgamento: 5 de Junho de 2013).” Assim, 

considero que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou 

normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir do 

requerimento administrativo 02/12/2016 (Id 8274073 - Pág. 2), ressaltando 

que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre as 

parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 

8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 10% 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 46 de 245



(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 13 de dezembro de 2017. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011551-53.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA REJANE ULRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 8011551-53.2014.8.11.0037 Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ, e Ordem 

de Serviço nº. 01/2015, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar 

o requerido para especificar as provas que pretende produzir, 

justificando-as objetivamente, no prazo de 15(quinze) dias. Primavera do 

Leste, 22 de fevereiro de 2018 Lidiane Memoria campos Gestor (a) 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011548-98.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMEIRE RIBEIRO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

8011548-98.2014.8.11.0037 REQUERENTE: LUZIMEIRE RIBEIRO DE 

AMORIM REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que o feito se encontra em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas, assim, ratifico todos processuais 

praticados. No mais, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem produzir, com 

as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a especificação 

das provas, venham os autos conclusos para deliberações. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 08 de janeiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001641-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TERESA MARTINS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1001641-19.2017.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o requerente para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 

2018. Lidane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-56.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO NUNES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT0008413A (ADVOGADO)

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

CERTIDÃO Certifico que por motivo de organização interna da secretaria, 

não foi possível proceder com o atendimento das perícias designadas 

para o período vespertino (das 13h às 17h00) do dia 19/02/2018. Certifico 

que as partes foram dispensadas por volta das 15h30 e intimadas para 

comparecerem no dia 05/03/2018 no mesmo horário agendado. Primavera 

do Leste-MT, 22/02/2018. Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005677-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005677-07.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: RENATO SOUSA 

DUTRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Apenas a 

petição inicial e a certidão do Id 10895623 estão legíveis. Diante disso, 

intimo o exequente a apresentar todos os demais documentos, de forma 

legível. Fixo o prazo de até 15 (quinze) dias. Cumprida a diligência ou 

decorrido o prazo acima, promova-se a conclusão do feito. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011012-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARI RODRIGUES OAB - MT0012990A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011012-19.2016.8.11.0037 EXEQUENTE: ARI RODRIGUES 

EXECUTADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

Posteriormente à sentença, sobreveio o Provimento nº 11/2017-CM 

(publicado em 23.08.2017, no DJE nº 10.086), que disciplina o 

processamento e o pagamento de Requisições de Pequeno Valor no 

âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Posto isso, 

certifique-se o trânsito em julgado, indicando-se, inclusive, a data em que 

ocorreu, para os fins do artigo 13, caput e seu § 2º, da Lei 12.153/2009 

c/c artigos 1º e 5º da Lei Estadual nº 10.656/2017. Em seguida, solicite-se 

do Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça a apuração do valor líquido devido, juntamente com a distinção da 

eventual incidência de atualização monetária, juros e deduções tributárias, 

instruindo-se o expediente com as peças exigidas naquele Provimento. 

Após, concluso para as providências pertinentes ao caso (RPV ou 

precatório). Cumpra-se, servindo a presente de ofício. Primavera do 

Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000598-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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KELLY DE SOUZA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLY DE SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000598-13.2018.8.11.0037 REQUERENTE: KELLY DE SOUZA E 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, MICHELLY DE SOUZA E SILVA Vistos, Trata-se de Ação 

cominatória de obrigação de fazer proposta por KELLY DE SOUZA E 

SILVA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, do MUNICÍPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE/MT e de MICHELLY DE SOUZA E SILVA (todos 

qualificados na petição inicial), em que pretende a concessão antecipada 

dos efeitos da tutela jurisdicional para que os entes públicos requerido(s) 

adote(m) as providências necessárias para submissão deste(a) último(a) 

(irmã da autora) a tratamento de saúde, consistente na internação 

compulsória em centro especializado em reabilitação por dependência 

química. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada, 

fornecendo-se internação e tratamento ao(à) paciente pelo tempo 

necessário à sua recuperação. Relata na petição inicial que sua irmã, ora 

requerida, atualmente está com 35 (trinta e cinco) anos de idade, é 

dependente química; que promoveu a presente ação porque seus pais são 

idosos e residem em sítio; a requerida está em situação lastimável, passa 

algumas noites fora de casa, sem dormir e alimentar-se adequadamente. 

Diz que a requerida nega ser dependente e que não se obteve êxito no 

tratamento ambulatorial. Preliminarmente, determinou a realização de 

avaliação médica especializada (Id 11625816), do que aportou nos autos o 

Laudo Médico Circunstanciado do atendimento no Núcleo de Saúde Mental 

(Id 11841181), onde o médico constatou e concluiu o seguinte: “Ao exame 

físico: Apresenta-se em mau estado, emagrecida, pálida 1+/4, anictérica. 

Sinais vitais estáveis e normais. O exame físico segmentar (pulmões, 

aparelho cardiovascular, abdômen, membros e neurológico) também estão 

normais. Ao exame psíquico: No plano intelectivo apresenta-se com leve 

prejuízo na memória de evocação. Em relação à Linguagem, fala pouco 

(discreta Bradilalia) com entonação triste. Os demais aspectos intelectivos 

estão aparentemente normais (consciência, atenção, orientação, 

sensopercepção, inteligência e pensamentos). Há incluso, juízo crítico 

preservado. No plano volitivo tem vontade algo diminuída (discreta 

hipobulia) e pragmatismo aparentemente normal. Tem impulsividade por 

drogas (compulsão por drogas). A psicomotricidade, impressionabilidade e 

sugestionabilidade encontram-se aparentemente normais. Os instintos 

básicos encontram-se aparentemente normais. No plano afetivo, 

apresenta humor hipotímico e nexos afetivos estão normais. Nega ideação 

suicida ou homicida. Há “insight” de sua condição clínica psiquiátrica e sua 

Consciência do Eu é normal. (...) Diante do histórico e do exame físico e 

psíquico, levanto a hipótese diagnóstica de GRAVE SÍNDROME DE 

DEPENDÊNCIA QUÍMICA POR COCAÍNA, ÁLCOOL E TABACO. A paciente 

tem indicação clínica de internação em Hospital Psiquiátrico para 

tratamento de sua dependência e possíveis comorbidades psiquiátricas 

presentes.”. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. A causa está 

inserta, por ora, na competência deste Juízo, em conformidade com a Lei 

nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009 (artigos 1º, parágrafo único e 2º, 

caput), combinada com a Resolução 4/2014/TP, já que de antemão não é 

possível aferir que o valor extrapole o limite de 60 (sessenta) salários 

mínimos. No Juizado Especial da Fazenda Pública, o juiz poderá, de ofício 

ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou incerta 

reparação (art. 3º da Lei 12.153/2009). Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) A 

probabilidade do direito buscado está demonstrada pelo teor da petição 

inicial e, sobretudo, pelo Laudo Médico Circunstanciado, subscrito pelo Dr. 

Jayme Benevides Correia, CRM/MT 3233 (Id 11841181), ficando, com isso, 

demonstrados o diagnóstico e a necessidade do tratamento em hospital 

psiquiátrico. No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo, verifica-se pelo teor das declarações médicas, 

concernentes aos quadros físico, psíquico e social do(a) 

paciente/requerido(a), bem como pelo tempo mínimo legal de trâmite do 

processo, uma vez que, em sendo-lhe a sentença favorável, este(a) já 

poderá ter a sua condição agravada, talvez irremediavelmente. Por fim, 

destaco que, no que diz respeito ao perigo de irreversibilidade dos efeitos 

do provimento antecipado, o direito alegado está razoavelmente 

demonstrado neste feito, bem como este não constitui óbice ao 

deferimento da medida, pois tal requisito é mitigado pelo princípio da 

proporcionalidade, haja vista que, nesses casos, devem prevalecer os 

direitos à saúde e à vida sobre o interesse econômico do ente público 

(Nesse sentido são os seguintes precedentes: TJ/MT, AI, 123307/2013, 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 

16/12/2014, Data da publicação no DJE 19/12/2014. TJ-SC, AG: 

20130800558 SC 2013.080055-8 (Acórdão), Relator: Sérgio Roberto 

Baasch Luz, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara de Direito 

Público Julgado. TJ-PR, 8821863 PR 882186-3 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 31/05/2012, 10ª Câmara Cível.). Diante do 

exposto, com supedâneo no artigo 3º da Lei 12.153/09 c/c artigos 300 e 

303, ambos do Código de Processo Civil, defiro a tutela provisória de 

urgência satisfativa, para cominar ao(s) requerido(s) a obrigação de 

disponibilizar o tratamento de saúde, por meio da internação compulsória 

de MICHELLY DE SOUZA E SILVA (qualificado(a) na petição inicial), 

internando-a compulsoriamente em Hospital Psiquiátrico, pelo tempo que 

for necessário, conforme a prescrição médica, seja na rede pública ou 

particular. O prazo para cumprimento da medida será de 5 (cinco) dias, 

devendo-se atentar para a indicação médica de internação em Hospital 

Psiquiátrico. Advirto que o não cumprimento da obrigação de fazer 

ensejará a aplicação das medidas necessárias à satisfação da obrigação 

(art. 297 do CPC), neste caso, o bloqueio de verba pública, conforme 

precedentes jurisprudenciais, a seguir transcritos: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

INDEFERIMENTO. JUNTADA DE RECEITUÁRIO QUE ATESTAM A 

PATOLOGIA DA AUTORA. DIREITO À SAÚDE E DO IDOSO. OBRIGAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE 

TRATAMENTO CIRÚRGICO. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO 

EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. É 

dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários 

ao pleno exercício do direito à saúde. 2. A obrigação do Estado de 

fornecer à pessoa hipossuficiente tratamento digno de saúde é inequívoca 

e decorre de regra constitucional insculpida no artigo 196 da Carta da 

República. 3. Reconhecida a necessidade de fixação, em face do ente 

público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, 

substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por 

se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. 4. Agravo 

provido. TJ/MT, AI, 134182/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, 

Data da publicação no DJE 15/09/2014. RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO 

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FIXAÇÃO DE MULTA. 

POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO EM CONTA DO PODER PÚBLICO. RECURSO 

DESPROVIDO. É possível concessão de liminar contra a Fazenda Pública 

em hipóteses em que o seu indeferimento pode resultar à parte 

demandante dano de difícil reparação, tal como é o caso dos autos, em 

que a necessidade e a urgência do tratamento postulado restou 

devidamente comprovada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é pacífica no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que quaisquer destas entidades têm legitimidade ad 
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causam para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros. (REsp n. 771.537/RJ, Segunda Turma, relatora Ministra Eliana 

Calmon, DJ de 3.10.2005). Reconhecendo a necessidade de fixação de 

um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da 

obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio 

Bacenjud, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já 

que a multa se traduz em prejuízo à coletividade. TJ/MT, AI, 107183/2013, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 20/03/2014. 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO 

DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À 

OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO 

CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO 

JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO 

CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento 

de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de 

suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o 

sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente 

arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 

Resolução 08/2008 do STJ. (STJ. REsp: 1069810 RS 2008/0138928-4, 

Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 

23/10/2013, S1. PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/11/2013). 

Consigno que a obrigação de fazer fica limitada ao teto do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, que é de 60 (sessenta) salários mínimos. 

SALIENTO QUE A DESINTERNAÇÃO DO(A) PACIENTE SERÁ PRECEDIDA 

DE LAUDO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, INDEPENDENTEMENTE DE 

AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO (que, contudo, deverá ser cientificado), em 

que deverá atestar que o(a) paciente encontra-se apto(a) para um 

convívio social equilibrado (não colocando em risco sua vida e a de 

terceiros), atestando que não se faz mais necessária sua internação 

compulsória. Igualmente, consigno ser DESNECESSÁRIA A 

AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O TRANSPORTE DO(A) PACIENTE DE 

VOLTA AO SEU DOMICÍLIO. Assim, INTIME-SE o Gestor do SUS no âmbito 

municipal, na pessoa do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, para que 

providencie o tratamento do(a) paciente (nos 2 (dois) primeiros meses, 

como adiante explicitado), devendo a equipe da Secretaria Municipal de 

Saúde providenciar o transporte do(a) paciente, com todos os meios 

necessários para conduzi-lo(a) à internação, no hospital/clínica eleita, sem 

prejuízo das providências necessárias, caso ele(a) se recuse em fazê-lo 

voluntariamente. A intimação deverá ser encaminhada para os e-mails 

disponíveis na Serventia Judicial, com as peças necessárias, e com o 

esclarecimento de que o Oficial de Justiça entrará em contato com essa 

Secretaria para combinar os procedimentos de encaminhamento do(a) 

paciente. Intime-se, ainda, para trazer aos autos os dados completos da 

clínica/hospital para onde o(a) paciente for encaminhado(a), com os 

valores e vencimentos das mensalidades, para que este Juízo possa 

proceder ao bloqueio em contas do Estado, a partir da terceira 

mensalidade (caso não seja disponibilizado tratamento na rede pública). 

Visando a efetividade da medida, DETERMINO o auxílio do SAMU, caso se 

verifiquem necessárias a busca e/ou sedação do(a) paciente, 

observando-se, ainda, todas as condições para apreendê-lo(a), bem 

como quanto à disposição do local para mantê-lo(a) até que seja 

conduzido(a) para internação no Hospital Psiquiátrico Especializado/Clínica 

Especializada. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail corporativo 

disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de Justiça solicitará 

o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, quando do 

cumprimento da medida. Pela mesma razão, REQUISITO, desde já, ao 

Comando da Polícia Militar local que disponibilize, caso necessário, efetivo 

policial suficiente para proceder à captura e condução segura do(a) 

paciente, inclusive propiciando a segurança das demais autoridades 

envolvidas no caso. Encaminhe-se cópia desta decisão ao e-mail 

corporativo disponível na Secretaria, consignando-se que o Oficial de 

Justiça solicitará o auxílio requisitado, porventura se revele necessário, 

quando do cumprimento da medida. Tendo em vista o aparente conflito de 

interesses entre o(a) requerente e o(a) paciente/interessado(a), com base 

no artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor, bem como que 

a parte autora está assistida pela douta Defensoria Pública, nomeio 

curador especial o Núcleo de Apoio Jurídico (NAJU) desta Comarca que, 

por intermédio do(a) seu(ua) representante, Dr.ª Anna Paula Landim da 

Silva Flesch, OAB/MT nº 14.932/O, deverá patrocinar a defesa do(a) 

requerido(a), requerendo o que for de direito. Diante do quadro físico, 

psíquico e social descritos pelo médico, determino a CITAÇÃO do Curador 

Especial (art. 245, §§4º e 5º, do CPC), para defesa dos interesses do(a) 

requerido(a)/paciente. No que diz respeito ao custeio do tratamento, 

faz-se prudente que seja rateado entre os réus, pois, sem dúvida, o ente 

público municipal tem dificuldades financeiras para satisfazer a sua parte, 

mas não se pode deixar ao desamparo as pessoas necessitadas. O 

direito à saúde é garantido a todos e deve ser o objetivo principal do poder 

público. Embora a responsabilidade, neste termo, seja solidariamente 

repartida entre os três entes federativos, através de várias reuniões entre 

o Poder Judiciário, a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Secretaria 

Municipal de Saúde, constatou-se que, de fato, o custo com as inúmeras 

internações compulsórias, onera, sobremaneira, os cofres da Fazenda 

Pública Municipal. Pelo estabelecido, firmou-se que, nesses casos, o 

Município se compromete a providenciar o estabelecimento para 

internação, o transporte do(a) paciente até o destino e o custeio dos dois 

primeiros meses, tempo médio que se gasta com os trâmites processuais 

e burocráticos até a citação do Estado. Assim, determino que, decorridos 

os 02 (dois) meses de tratamento dispensados ao(à) paciente, estes 

integralmente custeados pelo Município (em não havendo cumprimento 

voluntário deste decisum), seja o Estado de Mato Grosso, em sede de 

tutela antecipada, compelido a dar continuidade ao tratamento do(a) 

paciente, custeando as diárias de internação, e fornecendo os demais 

serviços médicos congêneres que forem necessários, sob pena de 

bloqueio de verbas suficientes para garantir o tratamento pleiteado. Dessa 

forma, deverá ser INTIMADO o Gestor do SUS, no âmbito estadual, para 

cumprimento da tutela de mérito ora deferida, por carta precatória, a ser 

encaminhada ao Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá. CITE-SE o Estado 

de Mato Grosso, na pessoa do seu representante legal, pela via eletrônica 

disponibilizada, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O 

de que não dispõe de prazo diferenciado para a prática de qualquer ato 

processual (artigo 7º da Lei 12.153, de 2009), bem como de que, não 

sendo contestada a ação, incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do 

CPC). CITE-SE o Município de Primavera do Leste/MT, na pessoa do seu 

representante legal, pela via eletrônica disponibilizada, quanto aos termos 

da presente ação, CIENTIFICANDO-O de que não dispõe de prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual (artigo 7º da Lei 

12.153, de 2009), bem como de que, não sendo contestada a ação, 

incorrerá em revelia (arts. 344 e 345, inc. II, do CPC). Deixo de designar 

audiência de conciliação, porque incongruente com a marcha processual 

resultante da medida antecipatória da tutela ora deferida, atentando-se, 

contudo, que o prazo para defesa, neste caso, é de 30 (trinta) dias, em 

consonância com o Enunciado 1, da Fazenda Pública de Mato Grosso, a 

seguir transcrito: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (Enunciado da Fazenda Pública de Mato Grosso. 

Aprovado no XIII Encontro de Juízes dos Juizados Especiais de Mato 

Grosso. Cuiabá-MT). Após a manifestação das partes, em não havendo 

incidentes, dê-se vista ao Ministério Público. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação, intimação/ofício, inclusive como mandado de internação e ofício de 

requisição ao SAMU e à Polícia Militar, conforme dados constantes da 

petição inicial. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SATELIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS GIRDONETO (REQUERIDO)

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000597-28.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARCOS ANTONIO 

DE OLIVEIRA SATELIS REQUERIDO: DENIS GIRDONETO, ESTADO DE 

MATO GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos, Deixo de designar 
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audiência de conciliação, visto que, invariavelmente, a Fazenda Pública 

não demonstra interesse em conciliar, o que faço nos termos do seguinte 

Enunciado: Enunciado 1. A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa. (APROVADO XIII ENCONTRO. CUIABÁ). Cite(m)-se 

o(s) requerido(s) dos termos da ação, na pessoa do representante legal 

(artigo 75 do CPC), pela via eletrônica disponibilizada, para, querendo, 

apresentar(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

revelia, considerando-se como verdadeiros os fatos aduzidos na exordial 

(artigo 344 do Código de Processo Civil). Caso a contestação venha 

acompanhada de documentos e/ou sejam arguidas preliminares, a parte 

autora poderá impugná-la no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser 

intimada para tanto. Cientifique(m)-se ao(s) réu(s) que deverá(ão) 

fornecer ao Juizado Especial da Fazenda Pública a documentação de que 

disponha(m) para o esclarecimento da causa, apresentando-a com a 

contestação, bem como que não haverá prazos diferenciados (artigo 7º 

da Lei 12.153, de 2009). Cumpra-se, servindo a presente decisão como 

carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, conforme 

dados constantes da petição inicial. Primavera do Leste/MT, 21 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004697-60.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRIPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA OAB - MT7058/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1004697-60.2017.8.11.0037 REQUERENTE: AGRIPECAS 

COMERCIO DE PECAS LTDA - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Tendo em vista a suspensão de todos os processos que 

versam sobre a inclusão/exclusão da Tarifa de Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS das 

faturas de energia elétrica, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça1, por 

força da afetação dos Recursos Especiais nº 1.692.023/MT e nº 

1.699.851/TO e dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 

1.163.020/RS à sistemática dos recursos especiais repetitivos; bem como 

que o presente feito está apto para julgamento; suspendo este processo; 

assim como determino que permaneça em cartório até o julgamento dos 

recursos supramencionados. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito 1 Tema 986 - Superior 

Tribunal de Justiça: "Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.". Recurso Especial 

nº 1.692.023/MT, Recurso Especial nº 1.699.851/TO e Embargos de 

Divergência no Recurso Especial nº 1.163.020/RS, afetados ao rito dos 

recursos repetitivos, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do CPC.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010237-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEI TORQUATO PAREDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010237-04.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CIRLEI TORQUATO 

PAREDES REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Indefiro o último pedido 

de bloqueio (Id 11205782), uma vez que o Município de Primavera do 

Leste/MT apresentou Termo de entrega à autora de 90 comprimidos do 

medicamento pleiteado, datado de 25 de janeiro de 2018 (Id’s 11538018 e 

11538076). Por se tratar de medicamento de uso contínuo, reitero que 

cabe à parte autora renovar o pedido periodicamente, mediante 

apresentação da receita médica atualizada diretamente aos réus, além dos 

demais documentos solicitados no Setor de Assistência Farmacêutica do 

Município (antes do término do seu estoque pessoal), para o fim de 

assegurar a continuidade do recebimento da medicação deferida. Adotada 

tal providência e configurada a injusta demora ou omissão, caberá à 

autora requerer o sequestro do numerário para aquisição no setor 

privado, instruindo-se o pedido com 3 (três) orçamentos da medicação 

deferida (neste caso, o medicamento genérico). Considerando-se que, 

reiteradamente, foram juntados orçamentos de produtos de marca, em 

descordo com a tutela antecipada, reitero que nas aquisições e nas 

prescrições de medicamentos, às expensas do SUS, têm preferência os 

produtos genéricos sobre os demais, quando disponíveis no mercado (de 

acordo com o art. 3º. §2º, da Lei 9.787/1999), sendo tal circunstância 

preterida apenas quando inexistente o genérico para comercialização ou 

quando devidamente demonstrada a impossibilidade clínica do paciente em 

utilizar aquele, o que não é o caso deste processo, sobretudo porque não 

comprovada nenhuma restrição médica para uso do medicamento 

genérico. Intime-se. Após, em não havendo incidentes, concluso para 

sentença. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012316-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LINA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8012316-53.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ZILDA LINA DE 

ARAUJO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Evidenciada a necessidade superveniente da 

Ressonância Nuclear Magnética da coluna lombar, também corroborado 

pelo Parecer Técnico do NAT (Id’s 9937630 e 11730998, 

respectivamente), impõe-se o deferimento da tutela complementar. 

Ademais, considero que o exame consiste em meio apto a concretizar a 

continuidade do tratamento, sendo, pois, um corolário lógico para 

conhecimento/confirmação do diagnóstico e definição do tratamento mais 

adequado ao(à) paciente. No que tange ao dano potencial, também está 

delineado pelo tempo legal mínimo de trâmite processual. Não obstante a 

eletividade apontada pelo NAT, este mesmo Órgão manifestou como 

adequada a realização do exame no prazo de 30 dias. Ainda, vale 

destacar que consta dos autos que o exame foi regulado no SUS no mês 

de dezembro de 2017, contudo, a consulta da qual adveio o pedido médico 

para a ressonância em comento foi solicitada ao poder público ainda em 

20.06.2016, porém só foi realizada em decorrência do provimento 

jurisdicional antecipado. Dessa forma, não se pode penalizar o(a) 

requerente/substituído(a) pela demora do sistema de saúde e determinar 

que aguarde a dispensação de um medicamento, de uma consulta ou de 

um procedimento médico-hospitalar indefinidamente. No mais, protelar o 

tratamento requerido, implicaria, em última análise, em desperdício de 

recursos públicos, haja vista a eventual necessidade de repetição dos 

procedimentos já realizados. Por fim, a soma do procedimento já realizado 

e do exame ora requerido, a priori, não ultrapassa a quantia equivalente a 

60 (sessenta) salários mínimos, mantendo-se o processo inserto, por ora, 
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no âmbito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Posto 

isso, sob os mesmos fundamentos da(s) decisão(ões) que 

antecipou(aram) a(s) tutela(s) de mérito, defiro a tutela de urgência 

satisfativa complementar, para cominar ao(s) réus(s) a obrigação de 

adotar todas as providências para disponibilizar a ZILDA LINA DE ARAUJO 

(qualificado(a) nos autos do processo), no prazo de 30 (trinta) dias, o 

exame Ressonância Nuclear Magnética da coluna lombar, conforme a 

indicação médica, sob pena de sequestro de numerário para satisfação 

pelo setor privado (art. 297 do CPC). Faculto ao(s) réu(s) a, no mesmo 

prazo, indicar data próxima para cumprimento desta decisão. INTIMEM-SE 

os gestores do SUS, na pessoa dos respectivos Secretários de Saúde 

(no âmbito estadual, por carta precatória, e no municipal, por meio dos 

endereços eletrônicos disponíveis na Secretaria Judiciária), para 

cumprimento da tutela de urgência complementar ora deferida. Faculto a 

manifestação do(s) réu(s), especificamente sobre o tratamento ora 

deferido, no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se com urgência, servindo a 

presente decisão como carta precatória/carta/mandado de citação e 

intimação/ofício, conforme dados constantes do processo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010063-29.2015.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ CARLOS 

GOMES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, O atestado médico do Id 

11025119 não esclarece o porquê do tratamento medicamentoso particular 

em detrimento da cirurgia disponibilizada pelo SUS (veja Parecer do NAT 

que diz que a indicação mais adequada é a cirurgia). Apenas se limita em 

reafirmar que a correção do epicanto dever ser realizada com o uso do 

medicamento Trancinolona, que é caríssimo. Ainda, o citado documento 

menciona a realização de uma cirurgia, porém não esclarece se ela 

consiste naquela supramencionada ou se está se referindo à 

Dacriocistorrinostomia (realizada no curso deste processo, por 

determinação judicial), ou até mesmo se ambas constituem o mesmo 

procedimento para correção de epicanto. Posto isso, caso o paciente não 

tenha sido submetido à cirurgia para correção do epicanto, tendo em vista 

as conclusões do NAT, nos itens “b” e “c”, faculto que a parte autora 

emende seu pedido, juntando-se a efetiva justificativa individualizada, do 

médico, para a prescrição e aplicação do medicamento Triancinolona, em 

detrimento do tratamento cirúrgico disponibilizado pelo sistema público 

para correção de epicanto, devendo-se esclarecer se tal alternativa é 

inviável ou insuficiente ao quadro clínico do(a) paciente e, se possível, o 

porquê. Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias (art. 321 do CPC c/c art. 27 da 

Lei 12.153/2009). Decorrido o prazo acima sem manifestação, promova-se 

a imediata conclusão. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000145-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA MARCHETI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA RODRIGUES OAB - MT13486/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000145-52.2017.8.11.0037 

Promovente: MARIA ELISA MARCHETI Promovido: UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença promovido por MARIA ELISA MARCHETI em 

face de UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. 

FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se 

consubstanciado o bastante para julgamento sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e economia 

processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes 

os elementos da relação de consumo. De um lado a consumidora nos 

termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe 

o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que 

preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do 

ônus da prova encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do 

CDC em face da hipossuficiência técnica, científica, informacional e 

econômica da reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e 

diante da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos 

do art. 14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da 

prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os 

requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica do 

Reclamante na produção de provas técnicas, além da notória 

desvantagem econômica entre as partes. Passo à análise do mérito. Alega 

a autora que era beneficiária do plano de saúde da Unimed, pela 

Cooperativa de Crédito Rural, como dependente de seu esposo Vilceu 

Francisco Marchetti. Enquanto dependente de seu esposo, o contrato 

vigente foi o de prestação de serviços médicos hospitalares UNIMED PLUS 

E M P R E S A R I A L  -  E N F E R M A R I A  P L A N O 

AMBULATORIAL/HOSPITALAR/OBSTÉTRICO. Aduz que com o falecimento 

de seu esposo, foi informado que seu plano teria uma vigência temporária 

de apenas 24 meses, onde lhe foi exigido o preenchimento e a assinatura 

de um formulário de numeração 94866, datado de 29/01/2015, conforme 

doc. 05, a fim regularizar a vigência até 31/08/2016. Assevera que ao 

completar a data estipulada, o plano foi cessado e a mesma foi obrigada a 

realizar outro contrato com valor superior ao dobro do que pagava quando 

dependente de seu esposo. Por fim, alega que a ré também efetua 

cobrança de uma taxa de 14,99 (quatorze reais e noventa e nove 

centavos), mensalmente, a partir desta nova adesão sem qualquer 

justificativa. A ré por sua vez, aduz que não agiu com ilegalidade, eis que 

apenas cumpriu o pactuado entre as partes quando da assinatura do 

contrato. Além disso, assevera que não foi responsável pela rescisão do 

contrato, haja vista que esta se deu de forma natural com a morte do 

titular. Analisando-se os autos, entendo que razão assiste à parte autora. 

Embora no contrato assinado entre as partes esteja estipulado que a 

permanência dos dependentes seria de 13 a 24 meses após o falecimento 

do titular, tais cláusulas são nulas, eis que vão contra ao estabelecido pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com a Sum. 13 da 

ANS, o falecimento do titular, não extingue o contrato de plano de saúde e 

mais, os dependentes têm direito a manutenção do contrato na forma em 

que foi realizado. Vejamos: SÚMULA NORMATIVA N° 13, DA ANS O 

término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo 

assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das 

mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações 

decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. Portanto, 

evidente que o falecimento do titular do plano de saúde, não põe termo ao 

contrato, sendo que aos dependentes já inscritos são asseguradas as 

mesmas condições contratuais. Os Tribunais de Justiça vem adotando o 

mesmo posicionamento. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. 

FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO EMPRESARIAL. SITUAÇÃO DO 

DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - 

SÚMULA Nº 13 DA ANS 1. Direito à vida e respeito ao Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana que devem ser garantidos e respeitados, a 

lei 9656/98, no seu artigo 30, § 3º, em caso de morte do titular dá direito à 

permanência dependentes cobertos pelo plano de saúde. 2. A cláusula 

que prevê a extinção contrato de seguro saúde após o período de 

remissão, no caso de 5 anos, decorrente do falecimento do titular, 

impondo uma nova adesão à beneficiária, em condições diversas da 

anteriormente contratada, bem como a que limita a cobertura contratual na 

vigência do prazo acima assinalado, encontram-se eivadas de nulidade, 

porque colocam a consumidora em desvantagem exagerada, na forma do 

artigo 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. 3. Dano moral 

configurado. 4. Negado seguimento ao recurso. (Processo APL 

04810291920118190001 RJ 0481029-19.2011.8.19.0001 Orgão Julgador 
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VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR Partes Autor: UNIMED 

RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO, Reu: 

MARIA REGINA CASTRO CARRIELLO ROSA Publicação 14/03/2014 16:10 

Julgamento 19 de Fevereiro de 2014 Relator DES. TEREZA CRISTINA 

SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO)” No mesmo sentido: “DIREITO CIVIL. 

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO. FALECIMENTO 

DO TITULAR. MANUTENÇÃO DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. ART. 30, § 

3º, DA LEI Nº 9.656/1998. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

1. O falecimento do titular do plano de saúde não encerra a relação 

obrigacional, podendo o beneficiário dependente do plano, por sucessão, 

optar pela manutenção do pacto, com as mesmas condições e cláusulas 

vigentes, por prazo indeterminado. 2. Recurso não provido. Decisão 

unânime. (Processo APL 3248919 PE Orgão Julgador 1ª Câmara Cível 

Publicação 20/10/2014 Julgamento 14 de Outubro de 2014 Relator Stênio 

José de Sousa Neiva Coêlho)” Além disso, a relação contratual envolve o 

direito a vida e esta, por se tratar de garantia constitucional, deve 

prevalecer sobre o contrato pactuado entre as partes, haja vista que este 

se trata de norma infraconstitucional. Assim, nula é a cláusula VI, ítem 6.1 

do contrato de plano de saúde de n° 2657, devendo o plano de saúde 

cancelado indevidamente ser restabelecido à autora, nas mesmas 

condições contratuais em que foi pactuado. É certo que o ato de cancelar 

ilegalmente o plano de saúde da autora, a requerida falhou na prestação 

de seus serviços, causando grande sofrimento e abalo moral, além de 

causar dano material a parte autora. Portanto, verifico que a ré prestou um 

serviço defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante. 

Corroborando com o nosso entendimento, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o descaso com 

o consumidor é situação hábil à caracterização do dever de indenizar, 

especialmente nas situações em que a fornecedora presta o serviço de 

forma deficiente. Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo 

pela procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, vejo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa à reclamante, bem como, resultar irrisória soma 

à reclamada, fixo a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

danos morais. Quanto as perdas e danos, entendo que o ato ilícito 

praticado pela ré causou dano material a parte autora e que deve ser 

reparado, eis que com o cancelamento do plano de saúde da autora, a 

mesma se viu obrigada a realizar outro contrato, o qual o valor da 

mensalidade é superior a mensalidade do contrato anterior cancelado 

indevidamente. Levando em consideração que as sentenças 

condenatórias no juizado especial não podem ser ilíquidas, apenas os 

valores de perdas comprovados nos autos é que devem ser restituídos. 

Portanto, determino a restituição da quantia de R$ 4.427,89 (quatro mil 

quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e nove centavos), eis que é a 

diferença do valor pago com a contratação do novo plano de saúde em 

relação ao antigo, cancelado indevidamente. Ante o exposto, declaro 

resolvido o mérito e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais 

e: a) Declaro nula a cláusula VI, ítem 6.1 do contrato de plano de saúde de 

n° 2657, bem como determino o restabelecimento de tal contrato a parte 

autora, mantendo-se as mesmas condições de quando foi pactuado; b) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 

ambos, contados da data desta sentença; c) Condeno a promovida a 

restituir a quantia de 4.427,89 (quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais 

e oitenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelos índices oficiais 

do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados 

da data desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 02 de fevereiro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 21.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA CHIARELO RIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1000313-54.2017.8.11.0037 

Promovente: NEUSA CHIARELO RIVA Promovido: BRADESCO S.A. 

CREDITO IMOBILIÁRIO. Vistos e examinados os autos, Dispensado o 

relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida 

por NEUSA CHIARELO RIVA em face de BRADESCO S.A. CREDITO 

IMOBILIÁRIO. Embora devidamente citado, o reclamado não apresentou 

contestação. A tentativa conciliatória restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. No caso 

em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que presentes os elementos da 

relação de consumo. De um lado a consumidora nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. O produto aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 

1 do artigo 3° do CDC. Nesse passo, a inversão do ônus da prova 

encontra-se fundamentada nos termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face 

da hipossuficiência técnica, científica, informacional e econômica da 

reclamante na produção de provas. Por conseguinte, e diante da 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 

14, caput do CDC, necessária a aplicação da inversão do ônus da prova, 

conforme dispõe o art. 6º, VIII do CDC, vez que presentes os requisitos 

vulnerabilidade e hipossuficiência técnica/científica da Reclamante na 

produção de provas técnicas, além da notória desvantagem econômica 

entre as partes. Passo à análise do mérito. Aduz a reclamante que no ano 

de 2011 realizou um empréstimo consignado junto a reclamada, no valor 

de R$ 17.247,00 (dezessete mil duzentos e quarenta e sete reais), 

através do contrato de nº 572039662, a ser pago em 60 parcelas de R$ 

552,25 (quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 

debitado em seu benefício previdenciário. Alega que no início de 2012 

percebeu que estavam sendo debitados valores desconhecidos em seu 

benefício, de modo que, ao retirar um extrato junto ao INSS, constatou que 

tratava-se de outro empréstimo consignado, contrato nº 598032274, com 

60 parcelas no valor de R$ 465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco 

reais). Por fim, aduz que tentou por várias vezes resolver o impasse, 

inclusive abrindo processo no Procon, entretanto não houve retorno por 

parte da ré, sendo que os descontos só foram suspensos em 24/12/2014. 

O réu, embora tenha comparecido em audiência, não apresentou 

contestação. Dessa forma resta clara a REVELIA da parte ré. Analisando 

os autos verifico que cabia ao Banco requerido comprovar a legalidade do 

lançamento executado no benefício da autora, entretanto este não juntou 

contestação, tornando-se revel sendo aplicados os efeitos da revelia. 

Vejamos o art. 344, do CPC: “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor.” Portanto, a aplicação da revelia e de seus 

efeitos é medida que se impõe. Ademais, o extrato juntado pela autora 

constata a ocorrência efetiva do desconto por ela mencionado. Ainda, 

importante mencionar quanto a responsabilidade das instituições 

financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados, esta é 

considerada objetiva, em razão do risco da atividade bancária e da 

relação de consumo existente com os clientes (CC, art. 927, parágrafo 

único, e CDC, art. 14). Vejamos: “CDC. Art. 14. O fornecedor de serviços 
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responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” O caput referido artigo 14 do CDC prevê a regra da 

responsabilidade civil objetiva, isto é, independentemente de culpa. Por 

sua vez, o § 3° do mesmo artigo trata das causas de exclusão de 

responsabilidade do fornecedor de serviços. Vejamos: “CDC. Art. 14. (...) 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Portanto, tem-se que aplicar a 

responsabilidade objetiva do banco réu ao presente caso, eis que assume 

o risco pelas atividades exercidas, bem como prestou serviço falho e além 

disso, não dignou-se em provar qualquer alegação que o eximi de culpa. 

Portanto, deve ele ser responsabilizado pelos danos causados a parte 

autora. No tocante ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço 

defeituoso. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do Código de Defesa 

do Consumidor, e com isso gerou transtornos a reclamante, pelo desgaste 

e o tempo desperdiçado em reclamações, bem como com a falta de 

retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o nosso 

entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se 

manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. No presente 

caso, está caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de 

serviços por parte do banco réu, gerou completo aborrecimento e 

constrangimento a parte autora, posto que com isso, tem o dever de 

indenizar a parte pelos danos causados. Vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL . 

DANOS MATERIAIS E MORAIS . BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA . 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO PELO CONSUMIDOR . I - 

A pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora 

apelada não impede a interposição da apelação pela outra parte . 

Preliminar de não conhecimento do recurso afastada . II - O desconto 

indevido nos proventos de aposentadoria não autorizado pelo consumidor 

indica falha no serviço bancário, configurando danos morais indenizáveis . 

III - Tendo o banco reconhecido expressamente que os contratos de 

empréstimo consignado indicam fraude, deve a instituição financeira 

restituir os valores indevidamente descontados. (Processo AC 160712009 

MA, Orgão Julgador: SAO LUIS, Julgamento: 29 de Setembro de 2009, 

Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF) Sendo assim, com respeito à 

reparação moral, entendo pela procedência. Acentuo que o dano em 

debate é in re ipsa, ou seja, prescinde da produção de provas. Porque a 

materialização do dano moral ocorre quando se dá lesão do patrimônio 

abstrato ou imaterial de alguém, que consiste num bem ético-jurídico-social 

que pode ser a liberdade, a honra, a dignidade, ou a simples paz ou 

tranquilidade do espírito. Esses elementos são impassíveis de prova 

material. Por esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve 

ser em valor tal que garanta à parte autora uma reparação (se possível) 

pela lesão experimentada, bem como implique, àquele que efetuou a 

conduta reprovável, impacto suficiente para dissuadi-lo na repetição de 

procedimento símile. Nesta linha, entendo que a condição econômica das 

partes, a repercussão do fato, assim como a conduta do agente devem 

ser perquiridos para a justa dosimetria do valor indenizatório, no intuito de 

evitar o enriquecimento injustificado da autora e aplicação de pena 

exacerbada à demandada. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. Quanto a 

restituição dos valores pagos indevidamente, nos autos não restou 

comprovada a má-fé por parte do réu, assim não é cabível a restituição em 

dobro, eis que esta só se dá quando comprovado que o réu tinha 

conhecimento da ilegalidade do desconto e mesmo assim o mantinha. 

Levando em consideração que foram pagas 34 parcelas no valor de R$ 

465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais), o valor a ser restituído é 

de R$15.810,00 (quinze mil oitocentos e dez reais). Em razão do exposto, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Determino a nulidade do 

contrato de empréstimo; b) Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pela reclamante, 

valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. d) Condeno a reclamada a restituir a quantia 

de 15.810,00 (quinze mil oitocentos e dez reais), eis que descontados 

indevidamente do benefício da autora, devidamente corrigidos pelo 

INPC/IBGE e juros legais de 1% (um por cento) ambos a partir do 

arbitramento desta sentença. Sem ônus sucumbenciais e custas, face o 

disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o 

Projeto de Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com 

base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 06 de fevereiro de 

2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 21.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012206-54.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8012206-54.2016.8.11.0037 

Promovente: VALDIR PES Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por VALDIR PES em face de ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Devidamente citado, o reclamado 

apresentou contestação tempestiva. A audiência de conciliação restou 

infrutífera. FUNDAMENTO E DECIDO Analisando o processo verifico que 

encontra-se consubstanciado o bastante para julgamento sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado do mérito, conforme faculta o artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil e com fundamento nos princípios da celeridade e 

economia processual. No caso em apreço, aplico a Lei 8.078/90, eis que 

presentes os elementos da relação de consumo. De um lado a 

consumidora nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o fornecedor 

conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. O produto 

aperfeiçoa-se ao que preceitua o Parágrafo 1 do artigo 3° do CDC. Nesse 

passo, a inversão do ônus da prova encontra-se fundamentada nos 

termos do artigo 6°, VIII, do CDC em face da hipossuficiência técnica, 

científica, informacional e econômica da reclamante na produção de 

provas. Por conseguinte, e diante da responsabilidade objetiva do 

fornecedor de serviços nos termos do art. 14, caput do CDC, necessária a 

aplicação da inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6º, VIII do 

CDC, vez que presentes os requisitos vulnerabilidade e hipossuficiência 

técnica/científica da Reclamante na produção de provas técnicas, além da 

notória desvantagem econômica entre as partes. Preliminarmente: Da 

Revelia Leciona o art. 20 da Lei 9.099/95, que a ausência do réu em 

qualquer das audiências de conciliação ou instrução, gera revelia deste. 

No presente caso, o Réu não compareceu à audiência de conciliação 

designada, conforme consta no termo de audiência anexo nos autos. 

Assim, muito embora tenha ele juntado contestação tempestiva, este é 

revel, tendo em vista sua ausência na audiência de conciliação. 

Entretanto, no presente caso, não deve-se imperar os efeitos da revelia, 

haja vista que o autor não se desincumbiu de comprovar os fatos 

constitutivos de seu direito. Passo à análise do mérito. Aduz o autor que 

utiliza os serviços de energia elétrica fornecidos pela requerida sendo 

titular da Unidade Consumidora de n° 6/169467-8. Alega que no dia 

17/10/2016 houve uma forte tempestade o que ocasionou o derrubamento 

de uma árvore próximo ao padrão bifásico do reclamante e que o deixou 

sem energia desde as 13h30min daquele dia. Alegam que no dia 

18/10/2016, foi até a sede da reclamada para requerer a religação, 

entretanto foi orientado a realizar a troca do padrão e somente após a 

troca é que a energia seria religada. Afirma que no mesmo dia 

(18/10/2016), providenciou a troca do padrão e requereu a religação da 

energia, entretanto alega que ainda no dia 21/10/2016, data da propositura 

da ação, a requerida não havia realizado a religação da energia do autor, 

embora os vários requerimentos realizados. A ré por sua vez, alega que 

após a reclamação do autor, compareceu em sua residência e fez o 

desligamento da rede para a realização de manutenção. Afirma que no dia 

21/10/2016, após a troca do padrão, realizou o religamento. Analisando os 
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autos entendo que o pleito do autor merece acolhimento. Verifico que a 

parte requerida não logrou êxito em demonstrar que somente restabeleceu 

o serviço no dia 21/10/2016 em razão do autor ter realizado a troca do 

padrão nessa data, ao passo que o autor juntou declaração do eletricista 

alegando que já no dia 18/10/2016 o padrão estava instalado. Além disso, 

em uma das telas sistêmicas juntadas pela requerida, consta que ainda no 

dia 26/10/2016 havia reclamação do autor por falta de energia, além de 

não ter impugnado os vários protocolos alegados pelo autor. Portanto, é 

certo que a ré prestou serviço falho e causou danos ao autor. No tocante 

ao dano moral, verifico que a ré prestou um serviço defeituoso ao demorar 

a religar a energia do autor. Agiu assim em infringência ao artigo 14, do 

Código de Defesa do Consumidor, e com isso gerou transtornos ao 

reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado em reclamações, bem 

como com a falta de retorno por parte da empresa ré. Corroborando com o 

nosso entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 

se manifestado no sentido de que o descaso com o consumidor é situação 

hábil à caracterização do dever de indenizar, especialmente nas situações 

em que a fornecedora presta o serviço de forma deficiente. “RECURSO 

INOMINADO. INDENIZATÓRIA. DEMORA NO RELIGAMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL 

VERIFICADA. EVENTO CLIMÁTICO. QUANTUM MANTIDO. Restou 

incontroverso nos autos a interrupção no fornecimento de energia elétrica 

na unidade consumidora da parte autora, localizada em área rural, tendo o 

restabelecimento do serviço ocorrido somente após 09 dias. A empresa 

demandada responde objetivamente pelos danos causados tanto pela 

incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes, 

bem como, pela atividade que desenvolve. Havendo a demora no 

restabelecimento da energia, deve indenizar pelos danos morais. Prazo de 

48h previsto no art. 176 da Resolução 414/2010 não observado. Embora 

evidenciado acontecimento climático responsável pela interrupção da 

energia e que também contribuiu para o atraso no restabelecimento do 

serviço, o dano moral restou caracterizado pela significativa demora de 09 

dias e pela ausência de demonstração da necessidade de reparos que 

demandassem mais de 48h de espera. Dano moral fixado em R$ 2.500,00 

que deve ser mantido, pois quantia que se mostra adequada e razoável, 

sem comportar enriquecimento ilícito ao autor. NEGADO PROVIMENTO AO 

RECURSO SENTENÇA MANTIDA (Recurso Cível Nº 71005607510, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia 

Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 26/08/2015).” No presente caso, está 

caracterizado o dano moral, eis que a falha na prestação de serviços por 

parte da ré, gerou completo aborrecimento e constrangimento a parte 

autora, posto que com isso, tem o dever de indenizar a parte pelos danos 

causados. Sendo assim, com respeito à reparação moral, de igual modo, 

entendo pela procedência. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa à 

reclamante, bem como, resultar irrisória soma à reclamada, fixo a quantia 

de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de danos morais. Ante o exposto, 

declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL 

e: a) Ratifico a liminar concedida nos autos. b) Condeno a reclamada a 

pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, ambos a contar desta sentença. Sem ônus 

sucumbenciais e custas, face o disposto no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 

Publicado no PJe. Remeto o Projeto de Sentença a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 06 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 21.02.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011375-11.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA HENNERICH (EXEQUENTE)

LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011375-11.2013.8.11.0037 

Promovente: VERA LUCIA HENNERICH e LUIZ CARLOS SOARES DE LIMA 

Promovido: BANCO BRADESCO S/A Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

Cumprimento de Sentença promovido por VERA LUCIA HENNERICH e LUIZ 

CARLOS SOARES DE LIMA em face de BANCO BRADESCO S/A. 

FUNDAMENTO E DECIDO Aduz o impugnante que o impugnado requereu 

cumprimento de sentença no valor de R$12.440,60 (doze mil quatrocentos 

e sessenta reais), o que foi deferido por este Juízo. Entretanto, sustenta 

que tal cumprimento não está de acordo com o Acórdão proferido nos 

autos, eis que em sede de Recurso Inominado a ação foi julgada 

Totalmente Improcedente. Assim, o impugnante apresentou a presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a ocorrência de 

excesso de execução. Analisando-se os autos, constata-se que houve a 

interposição de Recurso Inominado, sendo que o mesmo foi provido, 

julgando a ação original totalmente improcedente, conforme decisão de ID 

n° 3504940. Vejamos: (…) “Ante o exposto, conheço do recurso, dou-lhe 

provimento e julgo improcedente a pretensão inicial e consequentemente 

torno sem efeito a antecipação de tutela que determinou o cancelamento 

do protesto do cheque nº 850948. É como voto. Valmir Alaércio dos 

Santos . Juiz de Direito ? Relator.” Desse modo, a sentença de mérito 

proferida por este Juízo foi reformada, sendo a pretensão inicial julgada 

improcedente. Assim, errôneo é o cumprimento de sentença proposto nos 

autos, bem como o bloqueio de valores na conta do Banco ora 

impugnante, vez que inexiste condenação do réu nos autos. Portanto, 

verifico que excessiva é a execução realizada nos autos, eis que a 

sentença foi reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes, não 

tendo que se falar em pagamento da condenação por parte do 

impugnante, haja vista que inexiste condenação indenizatória. Ante o 

exposto, julgo PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença 

para reconhecer o excesso de execução e: a) Reconheço o excesso de 

execução no importe de R$ 12.440,56 (doze mil quatrocentos e quarenta 

reais e cinquenta e seis centavos), referente ao valor bloqueado em 

desfavor do banco Impugnante. b) Considerando que o valor bloqueado foi 

transferido para a conta judicial única do TJMT, não sendo possível o 

desbloqueio, DETERMINO A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO EM FAVOR DO BANCO BRADESCO S/A, A TÍTULO DE 

RESTITUIÇÃO, PARA ZERAR A CONTA, TÃO LOGO ESTE INDIQUE DADOS 

BANCÁRIOS PARA O CRÉDITO. Após a expedição do alvará, arquive-se o 

feito. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de Sentença a análise e 

homologação do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. 

Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani de 

Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 21.02.2018 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010942-36.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS MARCON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010942-36.2015.8.11.0037 

Promovente: CARLOS MARCON Promovido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT e DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados os 

autos, Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se 

de Cumprimento de Sentença promovido por CARLOS MARCON em face 
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de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e DETRAN - MT - 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO. A audiência de conciliação restou infrutífera. FUNDAMENTO E 

DECIDO Analisando o processo verifico que encontra-se consubstanciado 

o bastante para julgamento sendo desnecessária a produção de outras 

provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado do mérito, 

conforme faculta o artigo 355, I, do Código de Processo Civil e com 

fundamento nos princípios da celeridade e economia processual. Das 

Preliminares A respeito dos pedidos de indeferimento da petição inicial 

alegados em sede de contestação, não vislumbro enquadramento da 

presente demanda nos casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo 

qual afasto as preliminares de mérito vindicadas. Passo à análise do 

mérito. Relata o autor que foi inscrito na dívida ativa no Estado pelo 

suposto débito referente ao IPVA dos anos de 2002 a 2007, em relação ao 

veículo automotor modelo Fusca, ano de fabricação 1980, placa AS 8972, 

Chassi BO179071, Renavam 125379730, sendo compelido a pactuar o 

parcelamento da dívida para zelar por sua reputação e viabilizar 

transações financeiras. Assevera que efetuou o adimplemento das 

parcelas, bem como vem quitando os tributos desde então. Alega que 

nunca foi proprietário de veículo e requer a negativa de propriedade e 

restituição dos valores pagos indevidamente. O requerido, Departamento 

Estadual de Trânsito, aduz que para realização de transferência de 

veículo é necessário o reconhecimento de firma com a apresentação dos 

documentos de identificação. Alega que o autor não trouxe aos autos 

nenhum documento capaz de comprovar não ser proprietário do veículo. O 

requerido Estado de Mato Grosso, contesta a ação aduzindo que o autor 

não comprovou suas alegações e portanto são incabíveis os pedidos de 

danos morais e repetição de indébito. Analisando-se os autos, verifica-se 

que o autor juntou documentos que comprovam que buscou solução para 

fato, demonstrando sua boa-fé. Além disso, as testemunhas arroladas por 

ele, afirmaram que o mesmo jamais possuiu tal veículo. Embora o requerido 

Detran tenha alegado que para a realização da transferência é necessário 

o reconhecimento de firma, nada impede que tal ato tenha sido realizado 

por meios fraudulentos. Ademais, o requerido não trouxe aos autos os 

documentos apresentados quando do pedido de transferência do veículo, 

tampouco juntou documentos capazes de desconstituir o direito do autor. 

Assim, levando em consideração que o autor comprovou não ser 

proprietário do veículo, ao passo que os réus não comprovaram os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, a declaração de 

negativa de propriedade do veículo automotor modelo Fusca, ano de 

fabricação 1980, placa AS 8972, Chassi BO179071, Renavam 125379730, 

é medida que se impõe. Uma vez que a declaração de negativa de 

propriedade se encontra acolhida, ilegal se torna a inscrição do nome do 

autor em dívida ativa, fato este que causou angústia e abalo moral ao 

autor, eis que teve seu nome exposto perante terceiros e portanto deve 

ser reparado. Sendo assim, com respeito à reparação moral, entendo pela 

procedência. Acentuo que o dano em debate é in re ipsa, ou seja, 

prescinde da produção de provas. Porque a materialização do dano moral 

ocorre quando se dá lesão do patrimônio abstrato ou imaterial de alguém, 

que consiste num bem ético-jurídico-social que pode ser a liberdade, a 

honra, a dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito. Esses 

elementos são impassíveis de prova material. Por esse enfoque, deve-se 

ter em mente que a indenização deve ser em valor tal que garanta à parte 

autora uma reparação (se possível) pela lesão experimentada, bem como 

implique, àquele que efetuou a conduta reprovável, impacto suficiente para 

dissuadi-lo na repetição de procedimento símile. Nesta linha, vejo que a 

condição econômica das partes, a repercussão do fato, assim como a 

conduta do agente devem ser perquiridos para a justa dosimetria do valor 

indenizatório, no intuito de evitar o enriquecimento injustificado da autora e 

aplicação de pena exacerbada à demandada. Por tais razões, 

considerando que a fixação do quantum deve ser suficiente para evitar 

enriquecimento sem causa ao reclamante, bem como, resultar irrisória 

soma aos reclamados, fixo a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais. Quanto a restituição dos valores pagos 

indevidamente, importante salientar que a cobrança de tais valores 

obedecem a prescrição quinquenal, sendo que o prazo prescricional 

começa contar do pagamento indevido. Assim, levando em consideração 

que o autor requereu o pagamento de todos os valores pagos 

indevidamente desde o ano de 2007 ao ano de 2015, a pretensão de 

cobrança dos valores pagos entre 2007 a 2009 encontra-se prescrita. 

Ademais, o dano material para ser deferido, deve ser comprovado nos 

autos e no presente caso o autor apenas juntos boleto e recibo de 

pagamento do ano de 2007, não comprovando o efetivo dano material 

sofrido. Ante o exposto, declaro resolvido o mérito e julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos iniciais e: a) Declaro a negativa de propriedade 

do Autor em relação ao veículo automotor Modelo Fusca, Ano de 

Fabricação 1980, Placa AS 8972, Chassi BO179071, Renavam 

125379730, bem como a inexigibilidade dos débitos tributários gerados em 

nome do Autor em razão do mencionado veículo, devendo ser excluído do 

prontuário do veículo o nome do reclamante como proprietário; b) Condeno 

os promovidos (Estado de Mato Grosso e Detran), solidariamente, a 

pagarem ao promovente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelos índices oficiais do 

INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da 

data desta sentença; Sem ônus sucumbenciais e custas, face o disposto 

no artigo 55, da Lei nº 9.099/95. Publicado no PJE. Remeto o Projeto de 

Sentença a análise e homologação do MM. Juiz de Direito, com base no 

art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do Leste, 07 de fevereiro de 2018. 

Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 21.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-27.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000815-27.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA JOSE 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Faço 

apenas uma breve digressão dos atos processuais relevantes. Informa a 

reclamante que é aposentada e percebeu descontos que desconhece em 

sua aposentadoria. Aduz a reclamante que foram contratados, em 

01/09/2014, dois empréstimos consignado, em 48 (quarenta e oito) 

parcelas, totalizando R$ R$ 3.879,04 (três mil trezentos e setenta e nove 

reais e quatro centavos). Afirma que já foram descontados 27 (vinte e 

sete) parcelas em seus proventos. Argumenta que os descontos 

comprometem seus proventos, visto que recebe um salário mínimo. Requer 

danos morais, a inexistência da dívida e a restituição dos valores pagos, 

em dobro (art. 42 do CDC). Considerando que a decisão (ID n. 5781106), 

considerou a conexão com os processos 1000843-92.2016.8.11.0037 e 

1000815-27.2016.8.11.0037, visto que se tratam da mesma autora e os 

fatos são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisões contraditórias, além de possibilitar a celeridade e concentração 

dos atos processuais. Considerando que o processo nº 

1000843-92.2016.8.11.0037 já foi julgado e transitado em julgado, entendo 

que tal conexão resta prejudicada, neste primeiro momento. A reclamada 

aduz que os contratos são válidos e existentes. Aduz que a reclamante 

firmou contrato de consignação, junta documentos (ID 93999301, 

9399303, 9399304), contendo os contratos assinados pela reclamante e 

comprovantes de depósitos na conta da reclamante (TED), com os valores 

dos contratos em questão. A parte reclamante apresentou impugnação 

alegando que a reclamada não trouxe nenhum documento que 

comprovasse o vínculo entre as partes, todavia, entendo que sem razão 

com tais argumentos. Passo ao julgamento do mérito. Examinando o 

conjunto probatório, verifica-se que a firma aposta nos documentos 

apresentados guardam grafia semelhante com aquela apresentada nos 

documentos anexos a exordial. Assim, ante as circunstâncias em que os 

fatos ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. Ademais, do confronto existente entre os documentos 
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juntados na contestação e as alegações da parte reclamante, infere-se 

que não ocorreu a indevida negativação. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito indenizatório. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 21 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDITE UHDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001114-67.2017.8.11.0037 REQUERENTE: EDITE UHDE 

REQUERIDO: OI S/A Processo nº 1001114-67.2017.8.11.0037 Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Verifica-se que o presente caso é uma típica relação de 

consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e 

fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do 

Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto 

da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Pleiteia a 

parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que teve 

a sua linha telefônica fixa suspensa pela reclamada, requereu seu 

reestabelecimento, contudo, sem sucesso. Informa que técnicos da 

reclamada verificaram falha na prestação de serviço, o que não foi 

corrigido. Requereu antecipação de tutela pare reestabelecimento dos 

serviços. Requereu, no mérito, a devolução dos valores pagos nos meses 

de Dezembro/2016 à Fevereiro/2017, a título de fatura de consumo, visto 

que o serviço estava suspenso. O juízo concedeu antecipação de tutela 

(ID n. 5828469), com obrigação de fazer, para que a reclamada reativasse 

a linha telefônica (66) 3498-1951. A reclamada informou (ID n. 6142415), 

que a linha telefônica foi reativada, cumprindo o comando judicial. A parte 

requerida contesta alega que a reclamante contratou regularmente os 

serviços, informa que a falha na prestação de serviços se deve a fator 

externo/terceiros, contudo, não informa nenhuma providência tomada para 

solução do caso. Aduz que os números juntados de protocolo pela 

reclamante não procedem/ não existem no sistema da reclamada. Alega 

ausência de responsabilidade civil. A reclamante, em impugnação, ressalta 

a falha da contestação em se defender quanto as insurgências da inicial. 

Alega que não se trata de mero aborrecimento, aduz existir dano moral 

indenizável. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da 

prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Da análise dos autos, restou incontroversa a situação 

narrada na exordial pela parte Reclamante, haja vista que a Reclamada 

apresentou apenas uma contestação genérica, não impugnando 

especificadamente os fatos aduzidos pela autora, em especial quanto a 

falha da prestação de serviços. Preconiza o artigo 373, II do CPC, que 

incumbe à parte Reclamada corroborar aos autos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do Autor. No caso, trata-se de 

relação de consumo lato sensu, ficando caracterizado o defeito do 

serviço e o dano decorrente desse defeito. Cuida-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso independentemente do grau de culpa, sendo suficiente 

a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para 

que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço, se ele 

não a produzir, será responsabilizado, como deverá ocorrer no presente 

caso. Logo, não tendo a Reclamada comprovado que o serviço foi 

prestado corretamente, ônus do qual lhes competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao pedido para 

que a Reclamada restitua os valores pagos no período de Dezembro/2016 

à Fevereiro/2017, pois o serviço estava suspenso, entendo que razão 

assiste à Reclamante. Contudo, tal devolução deverá ocorrer de forma 

simples. Quanto ao dano moral, não há dúvidas que a suspensão da linha 

telefônica por vários meses, causou a Reclamante transtornos que não se 

confundem com o mero aborrecimento do dia a dia, sendo tudo isso 

passível de indenização. Fixo o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) Determinar que a 

parte Reclamada que restitua, de forma simples, os valores pagos, a título 

de fatura de consumo, nos meses de Dezembro/2016 à Fevereiro/2017 , e 

b) condenar a Reclamada em danos morais, ao pagamento da quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais), ambas as condenações serão acrescidas de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 406 

do Código Civil c/c o art. 161 do CTN), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000768-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANE PEREIRA DE LIMA OAB - GO0029761A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000768-19.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CELINA MARTA DA 

SILVA REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos etc., Dispensado o 

relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). Sustenta a parte autora que contratou 

os serviços da empresa reclamada para uma viagem de Primavera do 

Leste-MT para Anápolis-GO. Alega que embarcou com 05 bagagens, 

contudo, após a troca de ônibus, devido a “quebra”, percebeu o extravio 

de 03 (três) bagagens, razão pela qual requer a condenação da 

reclamada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano material, bem 

como requer reparação por danos morais. A reclamada aduz ausência de 

responsabilidade civil. Informa que a reclamante não juntou os 

comprovantes que despachou tais bagagens (“etiquetas de bagagem”), 

requer a improcedência dos pedidos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. No caso, verifico que é incontroverso que o 

extravio da bagagem ocorreu, especialmente pois a reclamante junta as 

etiquetas de bagagem (ID n. 5047461 - Pág. 3), restando evidente que 

houve vício do serviço e que a culpa não foi do consumidor, uma vez que 

seus pertences não foram localizados no momento do desembarque. 

Havendo típica relação de consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, 

a responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde 

basta haver a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. 

Ademais, denota-se que é responsabilidade das empresas 

transportadoras, os bens transportados por esta, pois deve transportar 
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as bagagens dos passageiros e levá-las incólume ao seu destino, para 

que não seja caracterizada a má prestação de serviço. De outro lado, a 

parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos 

documentos juntados no pedido inicial, bem como não apresentou qualquer 

justificativa plausível para o extravio da bagagem, assim, não incidindo 

qualquer dos motivos elencados no § 3º do art. 14, do CDC, ressai o dever 

de indenizar. Nesse sentido a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS 

CAUSADOS POR EXTRAVIO DE BAGAGEM. ÔNIBUS INTERESTADUAL. 

RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE VIGILÂNCIA. 1. 

O extravio da bagagem da demandante se deu por falha na prestação do 

serviço, consubstanciada na ausência de segurança que se, 

minimamente, espera na realização de tal atividade, razão pela qual resta 

estabelecido, inafastavelmente, o nexo causal. 2. O infortúnio descrito não 

pode ser caracterizado como fato extraordinário e imprevisível, de sorte 

que, só seria possível a exclusão da responsabilidade se ausente provas 

sobre eventual negligência na segurança dos passageiros e bagagens, o 

que não logrou o réu demonstrar. 3. Valor fixado a título de indenização 

pelos danos morais que merece redução. 4. No tocante a indenização 

pelos danos de caráter patrimonial sofridos, entendo, como bem pontuou o 

apelante, que a sentença merece ser aclarada. Isto porque, na sentença 

(item 28) a referência aos danos materiais encontra-se atrelada ao 

documento de fls. 20 (indexador 00023) o qual faz prova da propriedade 

do produto, bem como o valor do mesmo ao tempo de sua aquisição em 

2008 (R$ 5.700,00). Ocorre que, a parte autora em sua exordial atribui ao 

dano material valor diverso, considerando, acertadamente, o preço do 

mesmo quando da ocorrência do evento em 2010. 5. Impõe-se ajustar o 

provimento jurisdicional aos limites da pretensão autoral, limitando-se os 

danos materiais correspondentes ao valor do objeto no montante de R$ 

3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros legais de 1% desde a 

citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (29/12/2010), 

conforme súmula 43 do STJ. Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 

00144865720118190209 RJ 0014486-57.2011.8.19.0209, Relator: DES. 

TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 

31/03/2014, VIGÉSIMA SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de 

Publicação: 02/04/2014 00:00) Dessa forma, demonstrada a 

responsabilidade civil da parte Reclamada, deve esta ser condenada a 

indenizar a parte Reclamante pelos danos sofridos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. Em relação ao pedido de danos materiais, entendo que 

não são devidos à parte reclamante, uma vez que não comprovou 

especificamente o que estava nas bagagens extraviadas, quais seja, por 

fotos, notas fiscais, etc. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: 1- CONDENAR a 

empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, no termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 21 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001681-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIELI CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001681-98.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MIRIELI CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. Registro que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Observo que apesar da reclamante ter dirigido a petição 

inicial (ID n. 6848054) à vários réus, registrou no sistema PJE apenas 

como reclamada a empresa BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Alega o 

reclamante que comprou um aparelho celular no sítio da internet que 

imaginava ser da empresa AMERICANAS S/A. Solicitou o pagamento em 

boleto bancário, emitiu o boleto (emissor: BANCO SANTANDER) que foi 

pago na COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

PRIMACREDI. Após o prazo estipulado para recebimento do produto, 

verificou que foi vítima de estelionato, lavrou então boletim de ocorrência 

em face da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL. Procurou as empresas: 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE – 

PRIMACREDI e o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, tentando reaver os 

valores pagos, contudo sem sucesso. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, a 

reclamada apenas gerou o boleto para a empresa B2W COMPANHIA 

DIGITAL, estando esse negócio jurídico regular, isento de falhas. A 

reclamada não teve acesso ao negócio jurídico celebrado entre as partes 

em questão, nem poderia, ante a liberdade das partes em negociar 

livremente. Ademais, cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código 

de Processo Civil. A reclamante não demonstrou os prejuízo que a 

reclamada (BANCO SANTANDER S/A) causaram por ter gerado o boleto 

da empresa B2W COMPANHIA DIGITAL. No caso dos autos, verifico que a 

reclamante deveria ter demandado em face da empresa B2W COMPANHIA 

DIGITAL, visto que o negócio jurídico foi estabelecido com esta. Contudo, 

não é caso de declarar ilegitimidade passiva, visto que a reclamada 

(BANCO SANTANDER S/A) participou da relação comercial, contudo, sua 

função se limitou a emitir boletos para quitação, o que foi realizado a 

contento. Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se 

verdadeira a versão apresentada pela reclamada. Como consequência, 

entendo que a ação deve ser julgada improcedente, já que não foi 

comprovado a responsabilidade jurídica da empresa demanda nos autos, 

pelo ato ilícito. Pelo exposto, julgo improcedentes as pretensões deduzidas 

na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 21 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000036-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI OAB - PR0058676A (ADVOGADO)

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES OAB - PR17964 (ADVOGADO)
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EVERTON DIEGO GIESSLER OAB - PR0074627A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR SOFIATTI (EXECUTADO)

 

1000036-29.2017.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006083-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSAINE XAVIER PEREIRA (REQUERIDO)

 

1006083-19.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 1.330,00, Aqueles 

que necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, BEM 

COMO manifestar-se acerca da diligência negativa do Sr. Oficial de 

Justiça. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

2ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000626-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN EMI MATSUMOTO ZIBETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICK ZIBETTI (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé que impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte requerente, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

pessoalmente nesta Secretaria da 2.ª Vara para assinar o Termo de 

Compromisso Id. 10965257. Sorriso, 22 de fevereiro de 2018. Michelle 

Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000697-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALLIANY DA COSTA ARGENTON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (RÉU)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA DA DECISÃO 

DE ID 11793908, BEM COMO DA AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO DESIGNADA 

PARA O DIA 27/04/2018, ÀS 17 HORAS, NO CEJUSC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000447-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006418-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KALINE ALVES DANGELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEDE DE ARAUJO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE MATOS VIEIRA OAB - AM8325 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1006418-38.2017.8.11.0040 

EXEQUENTE: KALINE ALVES DANGELO EXECUTADO: JOEDE DE ARAUJO 

PEREIRA VISTOS. Trata-se de Ação de Execução de Alimentos proposta 

por ALAN JOSEPH D’ANGELO PEREIRA e ANTONY IKARO ALVES 

D’ANGELO PEREIRA, representados pela genitora KALINE ALVES 

D’ANGELO, em face de JOEDE DE ARAÚJO PEREIRA, todos qualificados 

nos autos em epígrafe. Devidamente citado e intimado para pagamento, e 

após o regular trâmite processual, o executado apresentou justificativa 

quanto à impossibilidade de pagamento do saldo remanescente, bem como 

proposta para quitação do débito. A autora em Id 11688410 informou que 

aceita a proposta de acordo apresentada pelo devedor, para que o débito 

seja diluído nas prestações vincendas, sendo acrescido ao valor da 

pensão a quantia de R$100,00 (cem reais) aos mês. Em Id 11720379 a 

Ilustre representante do MPE manifestou pela intimação do executado para 

que inicie o cumprimento do acordo, com a consequente suspensão da 

execução até a quitação integral do débito alimentar. É O BREVE RELATO. 

Tendo em vista a realização de acordo quanto ao débito pendente, objeto 

da presente demanda executiva, homologo o pacto celebrado pelas 

partes, e determino a SUSPENSÃO da presente Ação de Execução de 

Alimentos até o cumprimento integral da avença, com fulcro no art. 922 do 

Novo Código de Processo Civil. INTIME-SE pessoalmente o executado 

JOEDE DE ARAÚJO PEREIRA para que inicie o cumprimento do acordo, na 

forma pactuada. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000703-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ PEZ (REQUERIDO)

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

ALCEU DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

CARMEN ROSANE MABONI (REQUERIDO)

LORAINE PIRES PEZ (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE 

AUTORA PARA JUNTAR AOS AUTOS A CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA 

PELA SECRETARIA DA VARA, UMA VEZ NÃO NÃO FOI ANEXADA JUNTO 

AOS DEMAIS DOCUMENTOS. AINDA, impulsiono os presentes autos com o 
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fim de intimar a parte ré, na pessoa do seu patrono para, no prazo de 05 

dias, efetuar o pagamento do saldo devedor das custas judiciais, no valor 

de R$ 333,43, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada para 

protesto, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000607-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE HOLANDA LOPES (REQUERIDO)

Adevair Nogueira da Silva (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para, no prazo 

de 5 (cinco) dias, efetuar o depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, 

devendo, para tanto, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar 

o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência. O comprovante 

deverá ser juntado aos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000703-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR COMIRAN OAB - MT0005079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON LUIZ PEZ (REQUERIDO)

MAURO DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

ALCEU DOS SANTOS FRANCO (REQUERIDO)

CARMEN ROSANE MABONI (REQUERIDO)

LORAINE PIRES PEZ (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para juntar aos 

autor a carta precatória expedida pela secretaria deprecante, uma vez 

que não foi anexada junto com os demais documentos. Ainda, impulsiono 

os autos para que a parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

depósito da diligência do Srº Oficial de Justiça, devendo, para tanto, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ, acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. O comprovante deverá ser juntado aos 

autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005984-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ERVINO MULLER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HEMING OAB - MT0002869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1005984-49.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: CARLOS ERVINO MULLER EMBARGADO: SIPAL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria da Vara, nos termos do art. 914 e seguintes do 

NCPC, RECEBO os embargos à execução apresentados; todavia, 

ausentes os requisitos legais pertinentes, deixo de atribuir-lhe efeito 

suspensivo almejado. Destaco que, nos termos do artigo 919, § 1º do 

NCPC, para a atribuição de efeito suspensivo necessário se faz a 

verificação dos mesmos requisitos exigidos para a concessão da tutela 

antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou 

depósito. No caso, apesar de a execução estar garantida por penhora, 

conforme Id 11296686 do processo nº 1001439-67.2016.8.11.0040, 

verifico não se vislumbrar a probabilidade do direito invocado, não 

restando evidentes os vícios da execução e a inexigibilidade dos títulos 

que a instruem, ainda mais considerando que os presentes embargos se 

fundam em problemas climáticos que teriam ocasionado "quebra" das 

lavouras, impossibilitando as obrigações assumidas no título que instrui a 

execução embargada. A propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – 

IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO 

PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA 

DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – 

RECURSO PROVIDO. I – O §1º do art. 919 do CPC condiciona a atribuição 

de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de 

alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, 

além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No 

presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo 

em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não 

demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em 

razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de 

substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta 

pendente a exigência do §1º do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de 

garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito 

suspensivo. IV – Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao 

produtor rural, mesmo nas ações bancárias, o que, consequentemente 

afasta a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do 

mencionado diploma". (TJMT, AI 73780/2016, DESA. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, 

Publicado no DJE 05/05/2017) - destaquei. No mais, intime-se o exequente 

para manifestação, nos termos do art. 920, inciso I do NCPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003263-61.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA DECIDIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ISMAEL CORREIA EVARISTO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003263-61.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: VALMIR DA SILVA DECIDIDO REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração, suscitando 

omissão na sentença de Num. 11406706, sob a alegação de que não 

analisou o pedido de condenação do autor em litigância de má-fé. É o 

sucinto relatório. Decido. Considerando que os embargos foram 

interpostos no prazo legal, conheço dos mesmos e no mérito lhes dou 

PROVIMENTO. Isso porque, realmente a sentença objurgada deixou de 

analisar o pedido do embargante de condenação do 

embargado/requerente em litigância de má-fé, em razão de ter 

apresentado sua conta na farmácia, na qual pretendia o ressarcimento 

dos valores, em que mais de 80% dos itens comprados não são 

medicamentos ou possuem qualquer relação com a lide. Não obstante 

tenha o requerente juntado uma lista de compras junto à farmácia (Num. 

4161050), na qual requeria a restituição dos valores, fato é que somente 

restou comprovado que do valor total indicado (R$1.838,16), os gastos 

com medicamentos em relação ao período de 16/09/2015 a 05/2016 e 

pós-operatório foi de R$223,40. Quanto aos demais itens/valores 

constantes no Num. 4161050, não restou demonstrado que os mesmos 
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possuem relação com o período em que ficou comprovada a 

responsabilidade do ente público, pela demora na realização do 

procedimento cirúrgico. No entanto, o fato acima, por si só, não 

caracteriza litigância de má-fé, não estando o mesmo previsto no rol do 

art. 80, do NCPC, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo 

embargante de condenação do embargado em litigância de má-fé. Posto 

isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e lhes dou PROVIMENTO para constar, 

expressamente, na sentença invectivada, o INDEFERIMENTO do pedido de 

condenação do requerente em litigância de má-fé. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001345-22.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA FERNANDA CAPITANIO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar as partes que foi AGENDADA 

a perícia nos presentes autos pelo perito judicial nomeado para o dia 

13/03/2018 às 14h, sendo o local de encontro a sede do Fórum da 

Comarca de Sorriso, situado na Rua Canoas, 641, Centro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001564-35.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA APARECIDA UEMURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - 014.705.199-17 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001564-35.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: FABIANA APARECIDA UEMURA EXECUTADO: MUNICIPIO DE 

SORRISO/MT PROCURADOR: ALEX SANDRO MONARIN Vistos etc. Antes 

de analisar o pedido de nomeação de perito, a fim de apurar eventual 

defasagem remuneratória, bem como o percentual da diferença 

decorrente da conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor – 

URV dos últimos cinco anos anteriormente à propositura da ação, designo 

audiência de conciliação para o dia 09/05/2018, às 15 horas e 30 minutos, 

a ser realizada por este Juízo, devendo as partes ser intimadas para que 

compareçam à audiência acima designada, munidas de propostas 

concretas e plausíveis, a fim de pôr fim ao litígio objeto dos presentes 

autos. Intimem-se as partes. Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010621-31.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BORGES & BORGES LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010621-31.2011.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000145-43.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1000145-43.2017.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010983-91.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JOSE FONTANA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010983-91.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio 

Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011356-25.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO VESPERINO FOLLMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8011356-25.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003592-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OURO FINO FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D S P DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

DOLORES RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1003592-73.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010259-87.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GOMES DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010259-87.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio ,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010311-54.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO ROSSI SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL PARK LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010311.54.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

BACENJUD, RENAJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elite 

Capitanio ,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010693-76.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECOTUBO PET COMERCIO DE RECICLAVEIS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010693.76.2013.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio 

,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010829-78.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO MARTINS BARALDI OAB - MT0008970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON WENDER LORENCO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010829-78.2012.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 42 

da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte Exequente para se 

manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD e para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio ,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010605-72.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL FERNANDES FIALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010605-72.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011007-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MAURICIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8011007-56.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-56.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BIGOLIN OAB - MT13.328-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8011104-56.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011217-10.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8011217-10.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 
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os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ROSSI LODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010032-34.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010602-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA SILVA DIAS ROCHA FELLIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010602-20.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-42.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DA SILVA FARIAS ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA COSTA NICARETTA OAB - MT16945-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010607-42.2014.8.11.0040 (O) Nos autos da 

Recuperação Judicial nº 0203711-65.2016.8.19.0001, promovida pela Oi 

S.A. e outros, em trâmite perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio 

de Janeiro/RJ, aquele juízo determinou a imediata “suspensão de todas as 

ações e execuções contra as recuperandas, pelo prazo de 180 dias”, 

prorrogada por igual período em 16.05.2017. Assim sendo, permaneçam 

os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação. Sorriso/MT, 

16 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010579-40.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010579-40.2015.8.11.0040 (O) I - Considerando-se o 

retorno dos autos a esta instância, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifestem com relação aos rumos do 

processo. II – Com manifestação, retornem os autos conclusos. Decorrido 

o prazo acima sem manifestação, arquive-se. Sorriso/MT, 16 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004529-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDILSA SOUSA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005147-91.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUELES SOARES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005148-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BATISTA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 13:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006471-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RONE RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 
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reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006472-04.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUZILAINE BRAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006474-71.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JUNIOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006478-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ROSANA FERREIRA BENARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 08:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006480-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006483-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITA CRISTIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003777-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003779-47.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZANATTA TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA MANDACARI EIRELI - - ME EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003780-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA CRISTINA PINTO (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003782-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 09:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FERREIRA LIMA OAB - MT0018416A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON LUIS WERNER (REQUERIDO)

FABIANO APARECIDO YAMAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 10:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003784-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA DIESEL PARANA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR HARMEL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 10:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-79.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 10:30 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006496-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO BATEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 10:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010066-43.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTILIZANTES FARDIN LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 10:50 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010020-20.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATHALY TEIXEIRA BENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES OAB - MT12414/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8010020-20.2014.8.11.0040 (O) I - Retifique-se o registro 

do feito, para que passe a constar como cumprimento de sentença. II - 

Intime-se a parte devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação 

(NCPC, art. 523, § 1º). III – O prazo para impugnação correrá do decurso 

do prazo assinalado no item anterior, sem o pagamento voluntário, 

independentemente de penhora ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). 

IV - Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte exequente 

apresentar atualização do débito com a incidência da multa acima referida, 

em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado no item “II”, 

independente de nova intimação, sob pena de extinção. Com o cálculo, 

retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados 

pela parte exequente. V – Ainda para a hipótese de ausência de 
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cumprimento voluntário, e desde que expressamente assim requerido, fica 

desde logo deferida a expedição de certidão em favor da parte credora, 

na forma do art. 517, §2º, do NCPC, para fins de protesto. Nesse caso, o 

valor considerado será aquele calculado na forma do item anterior, 

devendo ser providenciada a certidão preliminarmente à conclusão. VI – 

Decorrido o prazo acima sem cumprimento, intime-se a parte exequente 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 16 de 

dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE RASCHKE ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M O BENTO - EPP (REQUERIDO)

TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

MOZART IURI MEIRA COTICA OAB - PR66269 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 11:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001221-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE RASCHKE ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M O BENTO - EPP (REQUERIDO)

TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSIKA RODRIGUES BORGES OAB - MT0020940A (ADVOGADO)

MOZART IURI MEIRA COTICA OAB - PR66269 (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 11:00 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000693-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MACHADO ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000693-34.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 10:50HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003792-46.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLDAIR OTTONI (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 11:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011253-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PRATIADO COMERCIO DE PECAS E MECANICA DIESEL LTDA - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICSON CESAR GOMES OAB - MT0008301A (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

8011253-18.2015.8.11.0040 - S I - Retifique-se o registro do feito, para 

que passe a constar como cumprimento de sentença. II - Intime-se a parte 

devedora, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para pagamento do valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação (NCPC, art. 523, § 1º) III 

– O prazo para impugnação correrá do decurso do prazo assinalado no 

item anterior, sem o pagamento voluntário, independentemente de penhora 

ou nova intimação (NCPC, art. 525, caput). IV - Não havendo cumprimento 

voluntário, fica desde logo intimada a parte credora para atualização do 

débito, com a incidência da multa acima referida, retornando os autos na 

sequência para análise dos demais pedidos formulados. V – Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Sorriso/MT, 28 de novembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA VIEIRA MARTINS (REQUERIDO)

AKI MULTICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamada 

acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 02 de 

MAIO de 2018, às 11:20 horas, nesta Comarca.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001397-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA LUIZA VIEIRA MARTINS (REQUERIDO)

AKI MULTICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Enoques Vitorino da Silva OAB - MT0015210A-O (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante PARA INFORMAR AOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

ENDEREÇO ATUALIZADO DA RECLAMADA MARIA LUIZA VIEIRA 

MARTINS, bem como, acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 11:20 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011169-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GRAZIELI PASTORELO BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

GUTEMBERG BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ BOSCHETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO SILVA OAB - MT0005472S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011169-17.2015.8.11.0040 REQUERENTE: GRAZIELI PASTORELO BENTO 

DA SILVA, GUTEMBERG BENTO DA SILVA REQUERIDO: RENATO LUIZ 

BOSCHETTI I - Retifiquem-se o registro e a autuação, passando a constar 

o feito como cumprimento de sentença. II - Após, intime-se a parte 

executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da 

sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação, 

nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte executada 

advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento 

voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-97.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN COSSUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO)

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003420-97.2017.8.11.0040 REQUERENTE: IVAN COSSUL REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO SA Trata-se de reclamação proposta por IVAN 

COSSUL em face do BANCO BRADESCO S.A., em que pretende: a) 

concessão de medida liminar para a retirada do seu nome de órgãos de 

restrição ao crédito; b) a declaração de inexistência de débito referente ao 

Contrato n. 004962531000040004962531000040 FI, o qual gerou a 

inscrição no valor de R$25.743,00 (vinte e cinco mil, setecentos e 

quarenta e três reais); e c) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que visando à 

obtenção de crédito agrícola, promoveu a abertura de conta corrente junto 

ao banco reclamado no ano de 2010 (CC n. 540.171-2 da Ag. n. 1456). No 

entanto, ainda no ano de 2010, procurou a banco reclamado para encerrar 

a conta tendo em vista que obteve em outra instituição financeira o crédito 

pretendido. Afirma que ao tentar realizar financiamento agrícola, foi 

surpreendido com a existência de inscrição de seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, ora promovida pelo banco reclamado em razão de um 

s u p o s t o  d é b i t o  r e f e r e n t e  a o  C o n t r a t o  n . 

004962531000040004962531000040 FI, o qual gerou a inscrição no valor 

de R$25.743,00 (vinte e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais), o 

que lhe causou danos morais. A inicial vem instruída com os documentos 

constantes nos Ids. 8775853, 8775924, 8775980, 8776017, 8776398, 

8776527, 8776576, 8776605 e 8776629. A pretensão liminar foi deferida 

(Id. 8778258). Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 10163101). O 

banco reclamado apresentou contestação no Id. 10229435. Em síntese, 

argumenta ser legítima a inscrição impugnada, tendo em vista a existência 

de débitos em conta corrente em que a parte reclamante figura como 

titular. Aduz que a parte reclamante não trouxe aos autos o termo padrão 

de encerramento de conta, situação que leva a improcedência dos seus 

pedidos. A parte reclamante apresenta impugnação no Id. 10309294. Em 

síntese, rechaça todas as alegações constantes na contestação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Inexistindo preliminares, passo a analisar a pretensão de mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a parte reclamada está sujeita às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários, os quais foram contratados pela parte 

reclamante na condição de destinatária final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência da parte reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência 

de débito. A parte reclamante sustenta que a Conta Corrente n. 540.171-2, 

vinculada à Agência n. 1456 do banco reclamado encontrava-se inativa 

desde o ano de 2010, sendo, segunda sua ótica, indevida a cobrança 

impugnada, tendo em vista que resultam de taxas de manutenção. Por 

outro lado, o banco reclamado sustenta ser legítima a cobrança, pois que 

decorre de valores lançados em conta corrente pertencente à parte 

reclamante, os quais não foram quitados, ensejando a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. Inicialmente, incontroversa a 

existência de relação negocial estabelecida entre as partes, 

consubstanciada na conta corrente n. 540.171-2, vinculada à Agência n. 

1456, conforme se extrai dos diversos documentos que instruem os 

autos. Segundo a Resolução n. 2.025 do Banco Central, deve ser 

considerada conta corrente inativa aquela não movimentada por mais de 

06 (seis) meses. Com efeito, a jurisprudência pátria tem se posicionado no 

sentido de que o débito derivado da cobrança de taxas de manutenção de 

conta inativa é ilícito e deve ser declarado inexistente. Aliás, tem-se 

admitido, inclusive, o encerramento tácito de conta corrente em face de 

longo período sem realização de qualquer movimentação, mostrando-se 

inadequada a cobrança de tarifas administrativas e tributos em virtude da 

manutenção da conta corrente que se encontra nesta situação. Nesse 

sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E RESPONSABILIDADE CIVIL. 
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DÍVIDA DECORRENTE DA COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO DE 

CONTA-CORRENTE INATIVA. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. APELO DESPROVIDO. O débito derivado da cobrança de taxas 

de manutenção de conta inativa é ilícito e deve ser declarado inexistente. 

Em decorrência, mostra-se irregular a inscrição do nome do autor em 

virtude do débito cedido, por acarretar danos morais in re ipsa. Ademais, a 

jurisprudência desta Corte tem admitido a ocorrência do encerramento 

tácito de conta-corrente, em face do largo período sem realização de 

qualquer movimentação, donde mostrar-se inadequada a cobrança de 

tarifas administrativas e tributos em virtude da manutenção de 

conta-corrente após o seu encerramento.” (TJRR. Proc. n. 10119206729. 

Relator ERICK LINHARES. Julgado em 02-8-2013). [sem destaque no 

original] No caso, vê-se que não restou demonstrada, de forma cabal, a 

legitimidade da cobrança do valor de R$25.743,00 (vinte e cinco mil, 

setecentos e quarenta e três reais), efetuada mediante o Contrato n. 

004962531000040004962531000040 FI, o qual gerou a inscrição do nome 

da parte reclamante em órgãos de proteção ao crédito. Conquanto a parte 

reclamante não tenha demonstrado que realizou formalmente o pedido de 

encerramento da conta corrente n. 540.171-2, pelos extratos juntados nos 

autos (Ids. 8776017, 8776398 e 8776527), verifica-se que a parte 

reclamante não realizava quaisquer movimentações, incidindo apenas a 

tarifas administrativas e tributos em virtude da manutenção da conta 

corrente inativa, os quais deram ensejo a cobrança impugnada. Ademais, 

há nos autos (Id. 8776576) declaração do Sr. José Henrique Gonçalves, o 

qual afirmou: “[...] que foi funcionário do Banco Bradesco, posto do 

município de Ipiranga do Norte-MT, na função de Gerente do PAA, 

declarando que tem conhecimento que o senhor Ivan Cossul no ano de 

(dois mil e dez) 2010 fez a abertura da conta corrente e que após um 

curto período não teve mais interesse na manutenção solicitando o 

encerramento da mesma, e que em decorrência de estar sendo 

transferido para a agência do interior de São Paulo (Ubarana), passando a 

referida solicitação para a agência na cidade de Sorriso-MT, para 

proceder com o encerramento da conta corrente do senhor Ivan Cossul.” 

Registre-se, por oportuno, que o banco reclamado não trouxe aos autos 

documentos que pudessem inferir de modo contrário a pretensão 

deduzida na inicial, ou seja, a efetiva movimentação de conta corrente. 

Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre a 

instituição bancária a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à 

vítima do evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a 

teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, 

que assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente 

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos 

praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado na 

cobrança de débito decorrente de taxas de manutenção de conta corrente 

inativa. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Os extratos constantes nos Ids. 8776017, 8776398 e 

8776527 indicam que a instituição bancária reclamada manteve ativa a 

conta corrente n. 540.171-2, promovendo diversos descontos na mesma, 

implicando na inclusão do nome da parte reclamante em órgãos de 

restrição ao crédito, conforme extrato constante no Id. 8775924, fato que 

violou a sua honra, hipótese ensejadora de responsabilidade civil por dano 

moral. Aliás, evidenciada a conduta ilícita do banco reclamado, o dano 

moral daí decorrente é o que se denomina dano moral “in re ipsa”, ou 

decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova específica, consoante 

tranquila orientação jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA 

DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE SEM 

MOVIMENTAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA SPC. IMPROVIDO. A inclusão nos 

cadastros de proteção ao crédito por cobrança de tarifa de conta corrente 

sem movimentação, é ilícita a qual configura dano moral passível de 

indenização.” (TJRO. Proc. n. 10027414220098220601. Turma Recursal. 

Relator DALMO ANTÔNIO DE CASTRO BEZERRA. Julgado em 16-6-2010). 

[sem destaque no original] “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. EXTRATOS QUE DEMONSTRAM CONTA 

INATIVA HÁ MAIS DE SEIS MESES. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. VALOR INDENIZATORIO FIXADO EM R$ 

4.000,00. MAJORAÇÃO PARA A QUANTIA DE R$ 6.780,00. RECURSO DO 

AUTOR PROVIDO, EM PARTE. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.” (TJRS. 

Recurso Cível Nº 71004724779. Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais. Relator ROBERTO BEHRENSDORF GOMES DA SILVA. Julgado 

em 29/01/2014) Destaca-se, por oportuno, que na medida em que o banco 

reclamado oferta serviços de administração de conta corrente, assume o 

risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao banco reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido 

de corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que 

no caso em testilha não ocorreu. Posto isso, passamos à conclusão, com 

a fixação do quantum devido a título de danos morais, cabe destacar que, 

como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro não seja tarifado, a 

doutrina e a jurisprudência mais autorizada, estabelecem alguns 

parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na fixação do quantum 

debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta a extensão do dano 

sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou omissão) de quem provocou 

o dano, sendo nessa linha o entendimento jurisprudencial. No caso sub 

judice, tendo como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pelo reclamante, foi resultante da 

conduta negligente do banco reclamado, instituição financeira de grande 

porte, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso, o banco reclamado não logrou êxito 

na demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de 

terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser confundida com 

o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de confirmar a liminar concedida no Id. 8778258, bem 

assim para JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para 

o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado pela parte 

reclamante – Contrato n. 004962531000040004962531000040 FI, o qual 

gerou a inscrição no valor de R$25.743,00 (vinte e cinco mil, setecentos e 

quarenta e três reais), relacionado à Conta Corrente n. 540.171-2 da 

Agência n. 1456 do banco reclamado; 2) CONDENAR o banco reclamado a 

pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença 

(Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), considerando-se como tal a data da 

inscrição do nome da parte reclamante em órgão de proteção ao crédito 

(Id. 8775924); e 3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos 

artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem 

condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos 

termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. 

Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação ou 

substituição do presente projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei 

n. 9.099/95. Sorriso, 18 de dezembro de 2017. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

09 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito. Call Send SMS Add 

to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003795-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DO VALE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 11:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR OAB - SP160493 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002807-77.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ROQUE ADEMIR DA SILVA 

VIEIRA REQUERIDO: CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO DE 

VEICULOS LTDA Trata-se de ação proposta por ROQUE ADEMIR DA 

SILVA VIEIRA em face de CAR RENTAL SYSTEMS DO BRASIL LOCACAO 

DE VEICULOS LTDA. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; b) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de dívida já devidamente quitada. Postulou pela declaração de inexistência 

da dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. 

Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa 

reclamada apresentou contestação. Em síntese, alega que foram retirados 

os dados da reclamante dos órgãos de proteção ao crédito como de 

praxe. Sustenta a inexistência de conduta ilícita, que o caso não passa de 

mero dissabor. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na reclamação. É o relatório. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Como consequência disso, o citado código assegura que toda 

indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição de grande porte, situação de onde emerge a 

necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços que já foram 

devidamente quitados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu 

nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, 

dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e 

proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com 

efeito, tal estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade 

objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições 

da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao 

princípio da equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte 

reclamada a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na 

demonstração de tais excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de 

terceiro não existe no caso em análise, pois não deve ser confundida com 

o risco da atividade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de 

sentença, no sentido de manter a liminar concedida, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência dos débitos impugnados, bem como, a retirada 

definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de credito; e 

2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data 

de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros 

legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, 

caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

09 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 68 de 245



Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006497-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 13:20 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003797-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DO VALE SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

designada para o dia 02 de MAIO de 2018, às 13:30 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000612-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PORTELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

MANDADO DE CUMPRIMENTO CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ JACOB SAUER NÚMERO DO 

PROCESSO: 1000612-85.2018.8.11.0040 ESPÉCIE: Procedimento do 

Juizado Especial Cível->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO VALOR DA CAUSA: 

R$ 756,48 ADVOGADO(S) DA PARTE RECLAMANTE: RICARDO DIAS 

BAPTISTA PARTE RECLAMANTE: MARIA DO SOCORRO PORTELA PARTE 

RECLAMADA: AGUAS DE SORRISO S.A. INTIMANDO: RECLAMADA: 

AGUAS DE SORRISO LTDA, sede na AVENIDA PORTO ALEGRE, 2735, 

CENTRO, SORRISO/MT (ZONA 01) FINALIDADE: Proceder a Citação de 

Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da(o) , cuja cópia segue anexa 

como parte integrante desta carta, para comparecer, acompanhado de 

advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para 

o dia 11 DE JULHO DE 2018 ÀS 11H20MIN., na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela 

oferecer defesa escrita ou oral. E INTIMAÇÃO acerca do deferimento da 

LIMINAR postulada para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança das faturas impugnadas, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência de 

seu não pagamento, tal como a suspensão do fornecimento do serviço ou 

o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). LIMINAR DEFERIDA: DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA postulada, para efeito de determinar à parte reclamada a imediata 

suspensão da cobrança das faturas impugnadas, estando 

consequentemente vedada a prática de qualquer ato em decorrência de 

seu não pagamento, tal como a suspensão do fornecimento do serviço ou 

o registro do débito em cadastros de restrição ao crédito, sob pena de 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento 

(NCPC, art. 297). Sorriso - MT, 22 de fevereiro de 2018. Jacob Sauer Juiz 

de Direito Sede do juizado e Informações: Rua Canoas nº 641 Bairro: 

Centro Cidade: Sorriso - MT Cep:78890000 Fone: (66)3545-8400

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003800-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO D EPIRO (REQUERENTE)

ONG MOVIMENTO NACIONAL DOS CAMINHONEIROS (AS) DO BRASIL - 

M.N.C.B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 13:40 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006498-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 13:50 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006500-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN GAVINSKI PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 14:00 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006502-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVID ROCHA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO designada para 

o dia 02 de MAIO de 2018, às 14:10 horas, nesta Comarca, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003270-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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BENILDA MARSILIA DOMENICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUELLE MANDU GAIA OAB - MT0019539A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA (REQUERIDO)

ROSIVANIA DA SILVA MEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA PROCESSO N. 

1003270-19.2017.8.11.0040 (J) Decido a lide, com dispensa do relatório 

(Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trate-se de reclamação proposta por BENILDA 

MARSILIA DOMENICO, em face de ROSIVANIA DA SILVA MEIRA e 

PRICILLA KELLEN SOCORRO DE SOUZA, relatando que firmou contrato de 

aluguel (Id. 8694956) com a primeira reclamada, sendo a segunda 

reclamada fiadora desta. Durante a vigência do referido contrato, as 

mesmas não cumpriram com as cláusulas firmadas, tornando-se a 

reclamante credora de ambas no valor de R$ 8.325,01 (oito mil trezentos e 

vinte e cinco reais e um centavo). Relatou ainda, que procurou receber tal 

valor amigavelmente, porém sem sucesso, o que ensejou a presente 

demanda. Audiência de conciliação (Id. 10052473) restou inexitosa. 

Compulsando os autos verificou-se que as reclamadas compareceram à 

audiência de conciliação, constituíram Advogado e ainda juntaram 

documentações no presente processo, entretanto, verificou-se ausência 

de contestação. Inicialmente, embora a presença das partes demandadas 

na audiência de conciliação afaste a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 

n.º 9.099/95, a ausência de contestação, contudo, torna incontroversos 

os fatos alegados, por força da ausência de impugnação (arts. 341 c/c 

art. 374, III, do NCPC). A presunção, não obstante, deve prosperar neste 

feito, isso porque consta nos autos o contrato firmado entre as partes, 

amparado pelas cláusulas 6ª e 10ª, as quais se referem às multas de 

pintura e limpeza, bem como a rescisão contratual. Ainda, quanto ao 

atraso no pagamento dos alugueis alegados na exordial, tenho-os por 

incontroversos já que não foram impugnados, embora hajam 

comprovantes de pagamentos juntados no Id. 10047493, não é possível 

identificar a referência dos mesmos, uma vez que são incompatíveis com 

os valores firmados no contrato. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, para o efeito de condenar as reclamadas a pagarem 

solidariamente à parte reclamante o valor de R$ 8.325,01 (oito mil 

trezentos e vinte e cinco reais e um centavo), corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir do vencimento, e acrescidos de juros legais, a partir da 

data da citação (NCPC, art. 240). Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

sem prejuízo de desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso 

de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Sem honorários e 

custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Sorriso/MT, 08 de novembro de 2017. Jacob Sauer, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000621-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ZERWES HANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000621-47.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 27 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 11:30HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010371-90.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO DALEFFE SCHNEIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINES SOBRINHO LUTO (EXECUTADO)

OZIENE DE OLIVEIRA REIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JACOB SAUER

 

PROCESSO N. 8010371-90.2014.8.11.0040 (O) I - Tendo em vista o 

postulado no Id. 8805701 e considerando a designação automática pelo 

PJE adotada por este Juízo, designe-se a Secretaria nova audiência de 

conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema. II – Após, intimem-se 

as partes. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003147-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOANASSES FERREIRA LAUTON (REQUERENTE)

ELIANDES NUNES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003147-21.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MOANASSES FERREIRA 

LAUTON, ELIANDES NUNES BATISTA REQUERIDO: MOTO HONDA DA 

AMAZONIA LTDA Decido a lide, com dispensa do relatório (Lei n.º 

9.099/95, art. 38). Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito 

c/c indenização por danos morais em que narra a parte autora, 

MOANASSES FERREIRA LAUTON e ELIANDES NUNES BATISTA, que o 

primeiro requerente fez um consórcio com a reclamada no valor mensal de 

R$442,81, sendo o segundo reclamante avalista do primeiro. Afirmam que 

no mês de junho, ao tentarem realizar compras no comércio local 

constataram que seus nomes estavam inscritos no órgãos restritivos de 

crédito, o que os deixou perplexos, visto que todas as contas estavam 

pagas. Afirma que foi até a reclamada que informou que havia uma 

prestação em aberto e também emitiu um boleto de juros. Afirma que 

pagou referida parcela antecipadamente. Requer a procedência da ação 

para que seja declarada a inexistência de débito e condenada a requerida 

ao pagamento de R$18.740,00 a títulos de danos morais. Foi deferida a 

antecipação de tutela requerida bem como a inversão do ônus probatório. 

A requerida, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA 

E MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, apresentaram contestação, 

alegando, que o autor está contemplado no grupo desde 10/06/2017, 

tendo amortizado 45,455647%. Afirma que diferentemente do que 

informou o autor, no mês de maio sua cota encontrava-se contenciosa. 

Diz inexistirem inscrições em nome dos autores. Pois bem, houve no caso 

em crivo a inversão do ônus da prova pelo r. juízo, diante do que cabe à 

parte requerida comprovar a licitude do registro impugnado pela parte 

autora, conforme orientação jurisprudencial: CIVIL - AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - 

COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO 

IRREGULARES - DIREITO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES 

INDEVIDAMENTE COBRADOS - NECESSIDADE DE PROVA DO 

PAGAMENTO - OFENSA MORAL CONFIGURADA - DEVER DE PAGAR. 1. A 

responsabilidade da empresa de telefonia pela cobrança irregular seguida 

de inscrição do nome do usuário em cadastro restritivo de crédito 

enquadra-se, por certo, no microssistema consumerista, o que autoriza, 

se configurados os pressupostos previstos do art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 

8.078/90, a inversão do ônus da prova. 2. Invertido o onus probandi em 

favor do hipossuficiente e constatada a inexistência de provas da 

regularidade do registro constante da fatura telefônica, deve-se tomá-lo 

por indevido. 3. A repetição do indébito pressupõe a prova da cobrança 

indevida e do pagamento correlato. 4. Na fixação do valor dos danos 

morais deve o julgador, na falta de critérios objetivos, estabelecer o 

quantum indenizatório com prudência, de modo que sejam atendidas as 

peculiaridades e a repercussão econômica da reparação, devendo esta 

guardar proporcionalidade com o grau de culpa e o gravame sofrido. 

(Apelação Cível nº 2011.008712-3, 3ª Câmara de Direito Público do TJSC, 

Rel. Luiz Cézar Medeiros. Publ. 11.05.2011). A controvérsia é singela e 
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não demanda maiores elucubrações, pois, tratando-se de apontamento 

negativo por impontualidade no pagamento, tem-se que incumbe ao 

responsável pela inscrição demonstrar a legitimidade da cobrança. A 

requerida não junta contrato nem mesmo qualquer outro documento hábil a 

provar a data correta do vencimento das parcelas do financiamento. Vale 

ressaltar, que as telas juntadas pela requerida, as quais já não costumam 

ser validadas como meio de prova, visto que de produção unilateral pela 

mesma, são confusas, e também não demonstram com clareza os fatos 

alegados pela requerida em contestação, de que haveria parcela em 

atraso. A inscrição se deu por parcela com vencimento em 19/04/2017, 

conforme demonstra o extrato de negativa juntado aos autos. Os 

requerentes, por sua vez, anexaram à inicial boleto cujo vencimento da 

parcela estava previsto para 15/04/2017 e cujo pagamento se deu em 

10/04/2017, antes do vencimento, portanto. Por todo o exposto, a 

inscrição do nome dos requerentes no sistema restritivo de crédito, 

caracteriza comportamento ilícito da ré e conduz ao reconhecimento de 

seu dever de indenizar. A inscrição indevida em cadastros negativadores 

de crédito caracteriza, por si só, como dano moral in re ipsa. Nesse 

sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO RESTRITIVO AO 

CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NEGADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA 

DE PROVA POR PARTE DA EMPRESA DE TELEFONIA DA CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS PELA AUTORA. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. 

MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. No 

caso dos autos, a parte ré aduz que a inscrição do nome da autora no rol 

de inadimplentes é decorrente da contratação de serviços de telefonia em 

nome da mesma. Entretanto, a recorrente não trouxe aos autos documento 

capaz de comprovar a existência da contratação dos serviços. Ademais, 

percebe-se que o documento acostado à fl. 57 forma prova unilateral, 

diante da ausência de assinatura da autora ou qualquer autenticidade. 

Nesse sentido, por tratar-se de prova frágil, não serve para demonstrar a 

contratação dos serviços pela autora. Colhe-se da jurisprudência: "Não 

demonstrada a relação jurídica pelo fornecedor, que possui plenas 

condições de apresentar a gravação da ligação telefônica contendo o teor 

da contratação ou algum documento posterior com a assinatura do 

contratante, que pode ser colhida no momento da instalação da linha 

telefônica (em se tratando de terminal fixo) ou quando da entrega do 

aparelho (em se tratando de telefone móvel), a declaração de inexistência 

da relação jurídica é medida que se impõe" (Apelação Cível nº 

2011.500597-5, rel. Des. Viviane Isabel Daniel Speck de Souza, j. 

10.12.2012). Em sendo assim, diante da negativa da autora em ter 

contratado com a empresa a aquisição de serviços telefônicos, cujo débito 

ensejou a negativação de seu nome, é de incumbência da empresa ré a 

comprovação convincente da expressa contratação. No que tange ao 

pedido da recorrente de minoração do quantum indenizatório, vale 

ressaltar que os critérios de fixação da reparação por dano moral, por 

serem bastante subjetivos e ligados às peculiaridades de cada caso 

concreto, merecem ser observados sob a ótica da justa reparação ao 

ofendido, devendo, no entanto, servir para coibir nova prática ofensiva, 

sem que exceda o limite da punição a ponto de causar grave prejuízo 

econômico ao ofensor. Sopesadas as características dos autos, 

mantém-se o quantum fixado pelo juízo a quo, pois mostra-se justo e 

razoável, não merecendo redução. Sentença confirmada por seus 

próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95). (Recurso Inominado 

nº 2013.400211-8, 4ª Turma de Recursos dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais/SC, Rel. Eliza Maria Strapazzon. j. 30.07.2013). INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO 

GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO 

INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA 

DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA – RECURSO 

DESPROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre 

a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados 

em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a 

inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O 

arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser 

feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, 

moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação 

ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade 

econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na 

sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso 

concreto. Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano 

moral, correto se mostra o percentual fixado a título de honorários 

advocatícios, sendo justo e razoável, de acordo com o art. 85, § 2º, do 

CPC/15. (Ap 5194/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Para se fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese 

concreta, deve-se ponderar o ideal da reparação integral e da devolução 

das partes ao status quo ante. Este princípio encontra amparo legal no 

artigo 947 do Código Civil e no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. 

No entanto, não sendo possível a restitutio in integrum em razão da 

impossibilidade material desta reposição, transforma-se a obrigação de 

reparar em uma obrigação de compensar, tendo em vista que a finalidade 

da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada. Em 

relação à quantificação da indenização, é necessário analisar alguns 

aspectos para se chegar a um valor justo para o caso concreto, 

atentando-se à extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às 

condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato, além 

da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, considerando as 

particularidades do caso concreto, tenho que o valor da indenização, 

segundo os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais, deva ser de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor que entendo razoável e 

adequado, não implicando ônus excessivo ao credor nem enriquecimento 

sem causa ao devedor. Vale ressaltar, por oportuno, que quando da 

inscrição ora em discussão, não havia outra inscrição preexistente, de 

modo que inaplicável a súmula 385 do STJ. Ademais, a alegação da 

requerida na contestação de que não havia inscrição negativa do nome do 

autor também não merece acolhida, visto que no momento em que 

contestou, a inscrição já havia sido levantada pela mesma, em virtude do 

deferimento do pedido de tutela antecipada. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da ação para: a) Declarar a inexistência de débitos 

referente a parcela com vencimento em 15/04/2017 no valor de R$442,81, 

sendo indevida também a cobrança de juros e multa sobre tal parcela; b) 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título 

de danos morais, devendo incidir sobre tal valor correção monetária pelo 

INPC a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de 

mora a contar do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ); 

c) confirmar a liminar anteriormente deferida. Sem custas e honorários nos 

termos do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95. Submeto à apreciação do 

Juiz Presidente do Juizado Especial Cível para homologação. Sorriso/MT, 

10 de novembro de 2017. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga Atendidos 

os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) 

Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 

40 da Lei n. 9.099/95. Isento de custas e honorários advocatícios (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 13 de novembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-78.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL BERVILAQUA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 

8010128-78.2016.8.11.0040 (A) I - Indefiro o pedido de consulta ao 

INFOJUD em busca do atual endereço da parte reclamada (Id 1940598). 

Isso porque, é curial que se trata de providência a cargo da parte 

interessada (art.319, II do NCPC), não tendo sido demonstrado nos autos 

que a reclamante tenha esgotado todos os meios possíveis para 

localização da reclamada, a fim de se desincumbir de tal ônus. II - Intime-se 

a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o atual 

endereço da reclamada, sob pena de extinção. III - Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. 

Sorriso/MT, 01 de setembro de 2016 JACOB SAUER, Juiz de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000893-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000893-75.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Trata-se de ação 

proposta por JOSIMAR LIMA DE ALMEIDA em face de BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. em que pretende: a) a declaração de inexistência de 

débito; c) a condenação da reclamada a pagar indenização por danos 

morais. Alega a parte reclamante, em síntese, que constatou a existência 

de registro negativo perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente 

de inscrição providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não 

mantém qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição, pois 

realiza somente saque e pagamentos no débito com o cartão. Postulou 

pela declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos 

danos morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou 

infrutífera. A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, 

sustenta a inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de 

contratação por parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que 

autoriza a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses 

termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É 

o relatório. Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de 

rigor reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que a reclamada está sujeita às delimitações e implicações 

decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no mercado 

serviços, este na condição de destinatário final, razão pela qual está 

caracterizada a relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o 

Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como 

consequência disso, o citado código assegura que toda indenização 

derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao regime da 

responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. 

Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, 

verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Por 

certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o 

que não restou demonstrado na hipótese. Quanto ao dano moral. De início, 

importa frisar que incide sobre a instituição a responsabilidade civil 

objetiva pelo dano causado à vítima do evento danoso, sendo irrelevante a 

existência ou não de culpa, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC, bem 

assim a Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias". No caso, verifica-se evidente situação de serviço 

defeituoso, consubstanciado em cobrança de serviços não contratados 

pelo reclamante, inclusive com a inscrição do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito. A respeito do serviço defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos: § 1º O serviço é 

defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode 

esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre 

as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que 

razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem 

destaque no original] Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume 

o risco do empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos 

de excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou ao reclamante. Com efeito, tal 

estimativa guarda perfeita correspondência com a gravidade objetiva do 

fato e do seu resultado danoso, bem assim com as condições da vítima e 

do autor da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Por certo que o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada 

a isenção de responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado 

o serviço, o defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. No caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais 

excludentes. Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso 

em análise, pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o 

exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de 

manter a liminar concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de 

danos morais, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo 

INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) 

e acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ). JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, 

inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN 

A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ OAB - MT0006014A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000657-89.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 
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nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 27 DE JUNHO 

DE 2018 ÀS 14:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001737-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANIELLY CLEMENTE RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE CAETANO DA ROSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO PROCESSO N. 

1001737-25.2017.8.11.0040 (J) Tendo em vista que ainda não 

aperfeiçoada a citação (Id. 9947937), indefiro o pedido de penhora “on 

line” postulado pela exequente. Intime-se a parte autora para que, em 05 

(cinco) dias, informe endereço atualizado da parte executada, sob pena 

de extinção (art. 485, III, do NCPC). Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos. Sorriso/MT, 12 de dezembro 

de 2017. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARLLA JAQUELINE MARIANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - 012.171.901-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1000694-19.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 04 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 13:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010587-17.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LURDES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010587-17.2015.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. III - Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. IV - Não havendo cumprimento voluntário, 

deverá a parte exequente apresentar atualização do débito com a 

incidência da multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este 

subsequente ao assinalado no item “II”, independente de nova intimação, 

sob pena de extinção. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para 

análise dos demais pedidos formulados pela parte exequente. V - Ainda 

para a hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006251-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIANA DENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT0013372A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1006251-21.2017.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 11 DE ABRIL 

DE 2018 ÀS 16:40HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011075-69.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL VEDOVATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8011075-69.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 22 de fevereiro de 2018. Elite Capitanio,Gestora Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006496-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CONCEICAO BATEZINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos 

a fim de citar a parte Requerida, dando conhecimento de todo o teor da 

petição inicial inserta no Id. 11144349, intimando-a de que foi designado o 

dia 02 DE MAIO DE 2018 ÀS 10H40MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Comarca de Tangará da Serra

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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SELMA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/04/2018, às 08H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000401-04.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA OLIVEIRA SOUSA TOGNON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 26/04/2018, às 08H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000389-87.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-27.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIOCESE DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT0010062A (ADVOGADO)

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT0008095A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA FERREIRA 18701592840 (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO NERI DE MATOS (TESTEMUNHA)

JESSICA CRISTINA DE ALMEIDA (TESTEMUNHA)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000394-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GOULART DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 15H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 23/04/2018, às 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000396-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 25/04/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-19.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/04/2018, às 15H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de determinar seja excluído o nome do reclamante dos registros de 

banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), 

desde que efetuado o pagamento parcial da mensalidade referente as 

mensalidades em aberto, com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançado pela empresa reclamada. Oficie-se, conforme 

requerido. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do 

art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se a parte reclamada por carta com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. Na 

carta de citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Intimem-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA CAROLINA SOARES BEGNIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/04/2018, às 15H30MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de determinar seja excluído o nome da reclamante dos registros de 

banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançado pela empresa 
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reclamada. Oficie-se, conforme requerido. Recebo a petição inicial eis que 

preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte reclamada por 

carta com aviso de recepção, intimando-a também para comparecimento à 

audiência de conciliação. Na carta de citação/intimação deverá constar 

advertência de que o não comparecimento da reclamada na audiência de 

conciliação importará em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 

05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de 

conciliação, caso não haja composição amigável no referido ato e as 

partes dispensem a produção de provas em audiência de instrução e 

julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir provas em 

audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou 

oral será a data da audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)

(s) requerente(s), consignando no mandado que o não comparecimento 

pessoal a audiência, implicará na extinção do processo e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação 

nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RIVALDO PEREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 11/04/2018, às 13H45MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela 

de urgência para determinar a exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de proteção ao crédito, relativamente ao débito informado na 

petição inicial. Oficie-se conforme requerido. Recebo a petição inicial eis 

que preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 

2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida 

preferencialmente por correspondência com aviso de recepção, 

intimando-a também para comparecimento à audiência de conciliação. A 

correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 

nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de citação/intimação 

deverá constar a advertência de que o não comparecimento da parte 

promovida na audiência de conciliação importará em sua revelia e 

presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 

9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de 

resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não haja 

composição amigável no referido ato e as partes dispensem a produção 

de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as partes 

manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, o 

prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000259-97.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CALIXTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 09/04/2018, às 14H15MIN, bem como da r.decisão 

que deferiu a tutela de urgência, parte final, a seguir transcrita: "...Com 

essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, antecipando 

um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de urgência antecipada 

a fim de determinar que o reclamado se abstenha de inserir o nome da 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação ao débito objeto da presente 

demanda, lançado pela empresa reclamada, ou que exclua a restrição 

inserida, caso já tenha ocorrido. Recebo a petição inicial, tendo em vista 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de Processo 

Civil de 2015. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 05 (cinco) dias para 

a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Intimem-se. Cumpra-se.”

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-11.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BRUNO DE LIMA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 11 de Abril de 2018, às 16h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 08h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-78.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)
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Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 08h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-63.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010236-62.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000314-48.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ARRUDA SANTANA DE GUSMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO BRASIL FERNANDES OAB - MT0020629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 09h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-33.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA D ARC BALDUINO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 09h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012105-60.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA PARREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT0016255A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade do Recurso interposto. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DE JESUS OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 12 de Abril de 2018, às 09h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011643-16.2010.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE CRISTINA HENDGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIEGLINDE WERNER MAIER (REQUERIDO)

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020049-50.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JROMERO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CRESTANI PALMA OAB - MT0009808A (ADVOGADO)

CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL OAB - MT0005380A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPACTA COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A nulidade suscitada na petição do ID 11206487 não pode ser 

analisada por este Juizado. O acolhimento das razões importaria muito 

provavelmente na necessidade de renovação de atos processuais a 

serem praticados na segunda instância, motivo pelo qual somente a E. 

Turma Recursal pode deliberar sobre a controvérsia. Assim, determino 

que sejam os presentes autos encaminhados à E. Turma Recursal para 

apreciação do pedido. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 22 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000937-49.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

RULLYAN PETERSON SAMPAIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO DALLA BONA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMANUELLY PEREIRA DA SILVA OAB - PR0049176A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Exequente 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001107-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLISON VIANA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Comarca de Lucas do Rio Verde

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000581-84.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SCHLICKMANN BOING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313/O (ADVOGADO)

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, PARA QUE 

MANIFESTEM-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA AS INFORMAÇÕES 

TRAZIDAS PELA PARTE REQUERIDA.

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003264-31.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. G. (AUTOR)

J. D. S. G. (AUTOR)

D. C. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. M. D. S. (RÉU)

 

EDITAL DE CITAÇÃO 30 DIAS Expedido por ordem do MM. Juiz de Direito 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA Dados do Processo: 

Processo: 1003264-31.2016.8.11.0045 Valor causa: R$ 880,00 Tipo: Cível 

Espécie: GUARDA AUTOR: JALMIRA DE SOUZA GONCALVES, D. C.G., 

JEFERSON DE SOUZA GONSALVES RÉU: PEDRO MOREIRA DA SILVA 

Finalidade: CITAÇÃO DO REQUERIDO (art. 334, caput), cientificando-o que 

o prazo para oferecer contestação é de quinze (15) dias, cujo termo inicial 

encontra-se delineado no artigo 335 do CPC. Não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 

pelo(a)(s) autor(a)(es) na inicial (CPC, artigos 341 e 344). Bem como para 

comparercer na audiência designada para o dia 25/04/2017 às 09:00h no 

Cejusc deste Juizo. Resumo da Inicial: A menor D. manteve relacionamento 

amoroso com o requerido, que resultou na sua gravidez e concepção da 

menor S. G. M. , nascida no dia 05 de dezembro de 2014, na cidade Lucas 

do Rio Verde -MT, conforme faz prova a cópia da certidão de nascimento 

anexa. Importante destacar, que desde dezembro de 2014, a menor D., 

bem como a sua família não teve mais qualquer contato com o genitor da 

Sophia, não sabendo, portanto o seu atual paradeiro. M.M. Juiz, quando a 

menor D. concebeu a S., tinha apenas 13 (treze) anos de idade, ou seja, 

não tinha condições mínimas de cuidar da filha, então, quem sempre 

criou/cuidou da S., foi a Sra. Jalmira, que é bisavó paterna da criança, isto 

é, sempre foi a Sra. Jalmira quem garantiu e garante à bisneta bom 

desenvolvimento psicossocial. Portanto, pode -se concluir que na verdade 

quem sempre exerceu a guarda da criança, foi a primeira autora, Sra. 

Jalmira. É inconteste que o melhor para a criança é permanecer na 

companhia da bisavó, uma vez que é ela quem cuida da Sophia desde o 

seu nascimento. Ressalta-se que a primeira requerente tem disponibilidade 

para ficar com a bisneta, e lhe dar assistência no que precisar. Inclusive 

Excelência, tanto a menor D., como o seu pai, concordam com o fato da 

bisavó, ora primeira autora continuar cuidando da criança S., uma vez que 

reconhecem que não possuem condições para cuidar da criança. 

Ademais, na casa da Sra. Jalmira há um ambiente familiar favorável para o 

bom desenvolvimento psicossocial da Sophia, haja vista, que vivem em 

harmonia e possuem um excelente relacionamento, onde se destaca o 

respeito e o amor. Salienta-se ainda, que a primeira requerente possui 

plenas condições materiais e morais para exercer o poder/dever de 

guarda em favor da criança. Portanto, cabível é a pretensão dos autores, 

em querer regularizar a situação, uma vez que a Sra. Jalmira sempre 

possuiu a guarda de fato da criança. E, para que chegue ao conhecimento 

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

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

da Lei. Eu, BSGL, digitei. Lucas do Rio Verde, 3 de fevereiro de 2017. 

BELQUES SOLANGE GRISA LESEUX Gestor(a) Judiciário(a)

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000604-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA CRISTINA FERREIRA COSTA STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

ALESSANDRO FRANDOLOSO MENEGAZZO OAB - MT0017494A-O 

(ADVOGADO)

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Item I – Conforme decisão acostada ao ID n.º 11806311, págs. 1 a 3, a 

parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), malgrado 

busque proveito econômico em valor muito superior. Determinada a 

emenda da petição inicial, a autora apenas recolheu o valor das custas 

judiciais sobre o valor da causa que inicialmente havia atribuído. Diante 

disto, Determino a intimação da requerente para que, dentro do prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra corretamente a decisão 

anteriormente proferida, atribuindo corretamente o valor da causa nos 

moldes do art. 292 do Código de Processo Civil, bem como efetive a 

complementação das custas judiciais, sob pena de cancelamento da 

distribuição [art. 290 do Código de Processo Civil]. Item II – Intime-se a 

autora, através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 

45 (quarenta e cinco) dias, retire os documentos originais protocolados 

durante o plantão. Findo o prazo, a secretaria poderá inutilizar os 

documentos mantidos sob sua guarda [art. 78, §§ 5.º e 6.º da Resolução 

do PJe de 1.ª e 2.ª instância].

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001788-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA MARIA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

ALESSANDRO ROSA DA CONCEICAO AUTOMECANICA - ME 

(EXECUTADO)

ADALTO ROSA DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001970-07.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GIACOMINI VEICULOS - EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIETER MATSCHINSKE (RÉU)

 

Intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003938-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

G. D. A. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. D. S. (REQUERIDO)

C. P. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO / MT (CUSTUS 

LEGIS)
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Intimação da parte Requerida, para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) 

dias, apresentem alegações finais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003577-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENEY ARAGAO TOCANTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003577-55.2017.8.11.0045 REQUERENTE: RENEY ARAGAO 

TOCANTINS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. No tocante à preliminar de inépcia da inicial, verifico que não 

merece acolhimento, uma vez que os procedimentos dos Juizados 

Especiais Cíveis orientam-se pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do artigo 2º 

da Lei Federal nº 9.099/95. Ademais, os elementos mínimos essenciais à 

lavratura da inicial reclamatória (partes qualificadas, narração dos fatos, 

causa de pedir e pedidos) encontram-se presentes. Aduz a parte 

requerente que teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançado pelo reclamado. Afirma que a 

inscrição indevida lhe ocasionou danos morais, de forma que pleiteia a 

correspondente indenização. Em análise dos autos observo que a 

empresa reclamada demonstrou, sem margem para dúvida, a contratação 

do débito. Isso porque o reclamado apresentou o contrato objeto da 

negativação devidamente assinado pela parte autora (ID 11066354). É 

evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e provou a regularidade 

do contrato e débito, estando inocorrente qualquer ato ilícito. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, e, como 

consequência, DECLARO encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se 

o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 08 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003309-98.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON PRAZERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

 

Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Cuida-se de Ação de liquidação de sentença intentada em 

face da ré, Ympactus Comercial Ltda – ME (Telexfree), Carlos Nataniel 

Wanzeller e Carlos Roberto Costa colimando a exibição de todas as 

informações de vinculação entre os requerentes e os requeridos. Apesar 

da fungibilidade das medidas de urgência (art. 305, parágrafo único CPC), 

inclusive com o cabimento das tutelas acautelatória e antecipatória nos 

Juizados Especiais Cíveis (Enunciado 26 do FONAJE), os pedidos de 

exibição de documentos e liquidação de sentença não podem tramitar no 

Juizado Especial, senão vejamos: A parte autora não trouxe nenhum 

elemento concreto apto a demonstrar os requisitos legais para o 

deferimento de uma medida acautelatória. Dessa forma, conclui-se que se 

trata de verdadeiro procedimento de natureza cautelar específica de 

cunho preparatório, consistente na exibição de documentos, disfarçado 

de pedido acautelatório. Ocorre que a Lei 9.099/95 não abriga 

expressamente a cautelar entre as ações da competência dos Juizados 

Especiais, conforme se confere do seu artigo 3º. Esse é também o 

entendimento externado com encontros de magistrados no âmbito de 

nosso Estado e do Brasil, retratados nos seguintes enunciados: Não são 

admissíveis as Ações Cautelares nos Juizados Especiais Cíveis. 

Admite-se pedido de Tutela Acautelatória no corpo da Reclamação ou nos 

autos de Reclamação. (Enunciado 3, Encontro de Juízes de direito do 

Estado do Mato Grosso). As ações cíveis sujeitas aos procedimentos 

especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais. (Enunciado 8, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE)). No que tange à 

liquidação da sentença, o cenário não é diferente, pois o título judicial que 

embasa esta ação consiste em sentença ilíquida. Nessa esteira, a Lei 

9.099/95 também não alberga sentença condenatória por quantia ilíquida, 

ainda que genérico o pedido, sendo que a sentença deve, 

necessariamente, ser líquida para ser executada. Diante do exposto, julgo 

extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, 

inciso II, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 485, inciso IV, do Código de Processo 

Civil. Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/1995). Publicada e registrada diretamente no 

Processo Judicial Eletrônico. Intime-se a parte autora. Transitada em 

julgado, arquive-se, com baixa. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003713-52.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELAINE FERREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia legível dos documentos 

pessoais da autora, sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o 

decurso do prazo, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação. 

As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 10 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003717-89.2017.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MORAIS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Nos termos do artigo 317 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar nos autos cópia legível do CPF do autor, sob 

pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Após o decurso do prazo, com ou 

sem manifestação, conclusos para deliberação. As providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000871-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000871-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE ANTONIO 

NASCIMENTO DE JESUS REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. As questões arguidas 

em sede preliminar confundem-se com a matéria de mérito, razão pela qual 

serão analisadas em momento oportuno. Aduz a parte requerente que 

teve nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em decorrência de 

dívida inexistente lançada pelo reclamado. Afirma que desconhece a 

origem da dívida. A requerida, em sede contestatória, juntou aos autos o 

contrato objeto da negativação devidamente assinado pela parte autora, 

acompanhado de cópia dos documentos de identificação da mesma (IDs 

8214172 e 8214179). É evidente, portanto, que o reclamado se incumbiu e 

provou a regularidade do contrato e débito, estando inocorrente qualquer 

ato ilícito. Outrossim, a conduta da reclamante encontra-se eivada de 

má-fé. Explico. A reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou 

versão absolutamente inverídica. A apresentação de versão falsa em juízo 

é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores do 

instrumento estatal de solução de controvérsias devem conscientizar-se 

de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo é palco para a 

defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens indevidas ou 

ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do contraditório 

e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – Antonio 

Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual pela 

reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o julgador 

a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação espelha tudo 

aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a apresentação de versão 

falsa e tentativa de manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter 

indenização indevida. Outrossim, verifica-se, pelos fatos apresentados, 

que a litigância de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas 

as provas apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente 

o vínculo ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente 

assinado. Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de 

alterar a verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, 

em que pleiteia danos morais de forma irresponsável. Quanto ao pedido 

contraposto de cobrança do débito objeto da negativação, diante dos 

documentos apresentados (contrato e planilha de débitos) e o fato da 

parte autora não ter comprovado o pagamento da dívida, vislumbro que 

ficou demonstrado nos autos que a parte requerente deve à requerida, o 

valor oriundo das negativações. Sobre referido valor deverá incidir 

correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a partir do 

vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano [art. 406 

e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do CTN], 

contados a partir da data da citação. Ante o exposto: a) JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial; b) JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contrapostos para: b.1) 

CONDENAR a parte autora ao pagamento da quantia de R$ 449,92, com 

incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, contabilizada a 

partir do vencimento da dívida, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano 

[art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.º do 

CTN], contados a partir da data da citação; b.2) CONDENAR a parte autora 

ao pagamento das custas, honorários advocatícios que arbitro em 10% 

sobre o valor da causa, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o 

valor da causa; c) DECLARAR encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, 

remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2017. Thuany Priscila 

Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. 

Lucas do Rio Verde/MT, 30 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003677-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE SOUSA DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003677-10.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VIVIANE SOUSA DE 

SIQUEIRA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Alega a parte autora, que 

houve restrição em seu nome referente a débito comprovadamente 

quitado, lançado pela empresa requerida. A empresa requerida não logrou 

êxito em comprovar a legalidade da negativação. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a ré deixou de 

instruir os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento 

da legitimidade da cobrança do crédito, consoante alhures relatado. A 

reclamada não demonstrou, estreme de quaisquer dúvidas, que a dívida, 

que deu azo à manutenção do nome da parte reclamante nos cadastros 

de inadimplentes, se acha perfeitamente regular, possui origem causal 

válida ou, residualmente, a implementação de culpa exclusiva de terceiro 

na causação do resultado lesivo, fatos estes, em especial, que a empresa 

reclamada poderia lançar mão, como pano de fundo, para excluir a sua 

responsabilidade civil, os quais, por via de consequência, penderam por 

pesar sobre os seus ombros o dever de promover a sua comprovação 

[art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No caso, se incumbiu a parte autora 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. No entanto, em se tratando de negativação indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano 

moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no 

caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em 

consequência da circunstância provada consubstanciada no referido ato 

ilícito. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar 

dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, 

que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). 

Logo, nesse influxo de ideias, partindo da premissa elementar de que a 

inclusão do nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes da 
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SERASA não possui origem causal comprovadamente válida, originando 

situação de extrema desconsideração, insegurança e prejuízos ao 

consumidor, conclui-se que se encontram presentes os requisitos mínimos 

que dão ensejo ao dever de restituir/reparar ao cliente os danos 

suportados [art. 186 do Código Civil de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 

8.078/1990]. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes da SERASA conservou-se durante expressivo interstício 

temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem o caso 

submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de estima 

a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes litigantes, 

creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre 

o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 

6.000,00, como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão 

do nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Condenar a reclamada, a título de indenização por danos 

morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00, corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar a inexistência do débito inscrito objeto da lide, e, como 

consequência, DETERMINAR a exclusão do nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

100,00 (cem reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer 

[art. 497 do CPC/2015]; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de janeiro de 2018. 

Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão 

proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 29 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000871-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO NASCIMENTO DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

 

Vistos. Primeiramente, determino que a Secretaria providencie a 

regularização dos registros de distribuição do processo, para efeito de 

retificar a natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva 

concretizar cumprimento/execução de sentença. Após, intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 

do valor do débito conforme calculo apresentado, sob pena de ser 

acrescido ao valor multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

§ 1º, do Código de Processo Civil. Não havendo cumprimento espontâneo 

da condenação no prazo fixado, certifique-se. Após, conclusos para 

análise do pedido de penhora via sistema BACENJUD, de acordo com o 

pedido formulado pelo exequente. No caso eventual pagamento sobre 

valor incontroverso, expeça-se o competente Alvará. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 10 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010419-97.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADAUTO MOZANDIR FELICIANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via sistema PJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-30.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON CAMELO DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1003514-30.2017.8.11.0045 REQUERENTE: NILSON CAMELO 

DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por NILSON CAMELO DOS SANTOS JUNIOR em face de 

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

S/A, aduzindo em síntese que ao tentar efetuar a compra no comércio 

local foi surpreendida com a inscrição no serviço de proteção ao crédito 

–SPC, no entanto desconhece todas a s inscrições em seu nome. Dispõe 

o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia 

(§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero 

asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202). Esses 

autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 
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juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Defiro os benefícios da justiça gratuita a parte autora. A Secretaria do 

Juizado Especial deverá realizar o agendamento de audiência de 

conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de janeiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RUMALDO BESS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010329-55.2016.8.11.0045 REQUERENTE: RUMALDO BESS 

JUNIOR REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. Intime-se as partes do retorno 

dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção da ação. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 18 de dezembro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003764-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ANTONIO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003764-63.2017.8.11.0045 REQUERENTE: MARCIO ANTONIO 

BATISTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte 

requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos cadastros 

de proteção ao crédito, lançado pela empresa requerida. Afirma que 

nunca contratou com a mesma. A requerida, em contestação, apresentou 

o contrato objeto da negativação devidamente assinado (ID 10762744). A 

apresentação de versão falsa em juízo é fato extremamente grave, uma 

vez que “os consumidores do instrumento estatal de solução de 

controvérsias devem conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada 

de limites. O processo é palco para a defesa de interesses, não para a 

obtenção de vantagens indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé 

representam parâmetros éticos do contraditório e da ampla defesa” 

(Código de Processo Civil Interpretado – Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, 

g.n.). A quebra do dever processual pela reclamante ao negar dívida 

existente com a finalidade de induzir o julgador a erro constitui litigância de 

má-fé. A presente reclamação espelha tudo aquilo que não é admissível 

em juízo, ou seja, a apresentação de versão falsa e tentativa de 

manipulação do sistema de Justiça, com o fim de obter indenização 

indevida. Outrossim, verifa-se, pelos fatos apresentados que a litigância 

de má-fé por parte da requerente restou flagrante, dadas as provas 

apresentadas pela requerida, as quais demonstram claramente o vínculo 

ensejador da dívida, consubstanciado em contrato devidamente assinado. 

Flagrante, assim, a litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a 

verdade dos fatos, bem ainda por ter aforado ação descabida, em que 

pleiteia danos morais de forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e, como 

consequência, Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o 

mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas, honorários advocatícios e multa que arbitro, cada 

uma, em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 10 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga, conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 

9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000410-64.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO JOSE GANZER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000410-64.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: DENICOLO & 

BEUTLER LTDA - ME EXECUTADO: IVO JOSE GANZER Vistos em 

correição. Defiro o pedido de penhora do imóvel matricula nº 25.988, 

apenas quanto à fração ideal não hipotecada pelo Banco JOHN DEERE. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 

12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010131-18.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JESUS VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DO NASCIMENTO SILVA OAB - MT0016947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRAINER CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

determinação judicial, INTIMO a parte autora/recorrida para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011625-83.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOVEIS ROMERA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

JOAO FERNANDO IDERIHA MODENUTI OAB - PR61482 (ADVOGADO)

JOSE MANOEL GARCIA FERNANDES OAB - PR0012855A (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION OAB - MT0016974A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via sistema PJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011606-43.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAILA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Certidão do Trânsito em 

Julgado Certifico que a sentença proferida nos autos transitou em julgado. 

Nesse passo, diante da determinação judicial, INTIMO a parte autora para 

manifestar acerca da quitação integral do débito no prazo de 10 (dez) 

dias. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003727-36.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON BILDHAUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003727-36.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ELTON BILDHAUER 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. No tocante 

à preliminar de ausência de interesse de agir, verifico que a mesma não 

merece acolhimento, vez que, conforme se verá adiante, restaram 

demonstradas a necessidade, utilidade e adequação da providência 

requerida em juízo. No tocante à demais preliminares, estas confundem-se 

com o mérito, razão pela qual serão analisadas em momento oportuno. A 

parte requerente alega, em síntese, que teve seu nome inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito, lançado pela empresa requerida. Afirma 

que nunca contratou com a mesma. A requerida, em contestação, 

apresentou o contrato objeto da negativação devidamente assinado (ID 

10675107, 10675109, 10675112 e 10675115). A apresentação de versão 

falsa em juízo é fato extremamente grave, uma vez que “os consumidores 

do instrumento estatal de solução de controvérsias devem 

conscientizar-se de que mesmo a guerra é pautada de limites. O processo 

é palco para a defesa de interesses, não para a obtenção de vantagens 

indevidas ou ilegais. Lealdade e boa-fé representam parâmetros éticos do 

contraditório e da ampla defesa” (Código de Processo Civil Interpretado – 

Antonio Carlos Marcato, p. 84/85, g.n.). A quebra do dever processual 

pela reclamante ao negar dívida existente com a finalidade de induzir o 

julgador a erro constitui litigância de má-fé. A presente reclamação 

espelha tudo aquilo que não é admissível em juízo, ou seja, a 

apresentação de versão falsa e tentativa de manipulação do sistema de 

Justiça, com o fim de obter indenização indevida. Outrossim, verifa-se, 

pelos fatos apresentados que a litigância de má-fé por parte da 

requerente restou flagrante, dadas as provas apresentadas pela 

requerida, as quais demonstram claramente o vínculo ensejador da dívida, 

consubstanciado em contrato devidamente assinado. Flagrante, assim, a 

litigância de má-fé, diante da tentativa de alterar a verdade dos fatos, bem 

ainda por ter aforado ação descabida, em que pleiteia danos morais de 

forma irresponsável. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, e, como consequência, Declaro encerrada a 

atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no 

art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Em razão da litigância 

de má-fé, condeno a parte autora ao pagamento das custas, honorários 

advocatícios e multa que arbitro, cada uma, em 10% sobre o valor da 

causa. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 11 de dezembro de 2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011648-92.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SOUZA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da tentativa de penhora online, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002568-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE BOITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO)

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOMBINI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR MARINHO ARCARI OAB - SC8285 (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

09/04/2018. às 10:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte. DESPACHO: Vistos em correição.Considerando a necessidade de 

realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade que serão 

ouvidas as testemunhas, bem como, se houver necessidade será 

realizado depoimento pessoal, retornem os autos para a secretaria, a fim 

de que seja designada audiência conforme disponibilidade de pauta da 

Juíza Leiga.Com a data, intimem-se as partes que deverão comparecer na 

data e hora marcadas, oportunidade que serão ouvidas três testemunhas, 

que devem comparecer independente de intimação, (artigo 34, da Lei do 

Juizados).Intimem-se.Cumpra-se.Lucas do Rio Verde-MT, 13 de dezembro 

de 2017.Melissa de Lima AraújoJuíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001312-17.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO MELO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001312-17.2016.8.11.0045 REQUERENTE: LUIZ GUSTAVO 

MELO DE SOUZA REQUERIDO: BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA 

Vistos, I. Faculto a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte 

ao feito prova de que sua ausência a audiência designada pro dia 

24/01/2017 deu-se em razão de viagem, conforme petição de fl. id. 

4653698. II. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8065303-77.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINIRA LAURA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON LISANDRO VEIGA OAB - MT0015427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8065303-77.2016.8.11.0001 REQUERENTE: JUCINIRA LAURA 

DA SILVA REQUERIDO: AMERICEL S/A Vistos etc., 1. Dispensado o 

relatório (artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95). 2. Fundamento e 

Decido. No caso de relação de consumo, como a objeto da presente lide, o 

consumidor pode ingressar com ação no seu domicílio ou no domicílio da 

parte ré, ou ainda, excepcionalmente, em outro domicílio, desde que 

devidamente justificado o interesse do consumidor. A eleição contratual ou 

a escolha de lugar aleatório permite a declinação ex officio da 

competência em favor do foro do domicílio do consumidor, por tratar-se de 

matéria de ordem pública, por violação do princípio constitucional do juiz 

natural, o qual estabelece que: ?ninguém será processado nem 

sentenciado senão pela autoridade competente? (art. 5º, LIII). A guisa de 

ilustração, a corroborar tal assertiva, colho o seguinte julgado: ?AGRAVO 

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIGINÁRIO DE AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSENTE QUALQUER 

ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR O DECISUM RECORRIDO, 

MANTÉM-SE A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO PESSOAL INTENTADA EM COMARCA DISTINTA DO 

DOMICÍLIO DAS PARTES. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 

JUIZ NATURAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. 

DECRETAÇÃO EX OFFÍCIO. CABIMENTO. Ainda que a competência 

territorial seja relativa, não pode a parte livremente escolher o foro ao 

julgamento da sua demanda, sob pena de ofensa ao princípio?. (TJRS, RAI 

n. 70039318597, 10ª Câm. Civ., Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, 

DJ 10/12/2010) Com efeito, não possuindo as partes domicílio nesta 

Comarca, e não sendo apresentada justificativa plausível para propositura 

da ação neste Juizado, cumpre ao magistrado, de ofício, corrigir o erro, e 

encaminhar o processo ao Juizado da Comarca onde a parte 

autora/consumidora reside. 3. ISSO POSTO, com fundamento no artigo 

101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e art. 4º da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, tenho por bem DECLINAR da 

competência para processar e julgar o presente feito em favor do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a quem os autos devem ser 

encaminhados com as cautelas de estilo, consignando nossas sinceras 

homenagens. 4. Outrossim, submeto ao Juizado Especial Declinado a 

apreciação de eventuais irregularidades processuais no presente feito. 5. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de Janeiro de 2017. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito em Substituição 

Legal Assinatura digital

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003493-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON BRAGA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003493-54.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JEFERSON BRAGA 

DE CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Intimada a parte autora, na pessoa de seu advogado, a 

emendar a inicial para que apresentasse cópia legível do contrato de 

locação (ID 10711618), documento indispensável à propositura da ação, 

deixou de fazê-lo (ID 11021325), infringindo o disposto nos artigos 320, cc 

321, ambos do NCPC/2015. Ante o exposto, com amparo nos artigos 330, 

inciso I cc 485, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil, 

INDEFIRO a petição inicial, e julgo extinto o processo, sem resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 06 de dezembro de 

2017. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza Leiga. Vistos etc., I – Homologo a 

decisão proferida pela Juíza Leiga retro, conforme autoriza o artigo 40 da 

Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio Verde/MT, 13 de dezembro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010689-24.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DE ASSIS DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010689-24.2015.8.11.0045 REQUERENTE: FABIANO DE ASSIS DANTAS 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Intime-se as partes quanto ao 

retorno dos autos, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expirado o prazo de 

nada sendo requerido, arquive-se com as advertências de praxe. As 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011502-51.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011502-51.2015.8.11.0045 REQUERENTE: MARIA LUCIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BMG Visto etc., Intime-se a parte Autora 

para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição 

apresentada no Id. nº 1546813, requerendo o que entender de direito. 

Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-12.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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NEUDIANE DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MÁRCIA ADRIANA DESORDI PORAZZI (TERCEIRO INTERESSADO)

ALAÍDE PEREIRA DA SILVA SANCHEZ (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010015-12.2016.8.11.0045 REQUERENTE: NEUDIANE DA CONCEICAO 

REQUERIDO: CLINICA DENTARIA ORAL NORTE S/S - ME Vistos. Intime-se 

as partes quanto ao retorno dos autos, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento 

do feito. Expirado o prazo de nada sendo requerido, arquive-se com as 

advertências de praxe. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 12 de dezembro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010262-27.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ CALGARO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO CRISTOFOLINI OAB - MT0015882A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO DRESSEL (EXECUTADO)

LUIZ INACIO WEIZENMANN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010262-27.2015.8.11.0045 EXEQUENTE: MARCOS LUIZ 

CALGARO EXECUTADO: LUIZ INACIO WEIZENMANN, ENIO DRESSEL Visto 

etc., 1. Intime-se o advogado da parte Autora para que no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifeste acerca do retorno da carta precatória veiculada 

no Id. nº 1607259, requerendo o que entender de direito. Caso não haja 

manifestação, intime-se pessoalmente a parte Autora para que se 

manifeste nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, caso queira, sob pena de 

arquivamento do feito na forma do art. 485, § 1º do CPC. 2. Intime-se e 

cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-86.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTUNES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA 

LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

GILSON BIEGER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010573-86.2013.8.11.0045 REQUERENTE: POLIANE OLIVEIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ANTUNES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME Visto etc., 1. Intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 10 (dez) dias, impulsione o feito requerendo 

o que entender de direito, sob pena de extinção. 2. Cumpra-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, 11 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001292-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CESARIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001292-89.2017.8.11.0045 AUTOR: RONALDO CESARIO DA 

SILVA RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Visto etc., I- Compulsando o material 

cognitivo, vislumbra-se que foram ajuizadas duas ações por parte de 

Ronaldo Cesário da Silva em detrimento do Banco do Brasil S/A, em que, 

em ambos os processos, exige-se a indenização por danos morais. Dessa 

forma, diante dessa perspectiva estrutural, em que restou evidenciada a 

existência de dois processos que possuem em seus pólos idênticos 

protagonistas, assim como têm como mote os mesmo pedidos e a mesma 

causa de pedir, considero que se encontra configurada a litispendência, 

em função da similitude de partes, causa de pedir e pedido traçada entre 

as referidas demandas [art. 337, § 1.º do Código de Processo Civil]. II- 

Ante o exposto, EXTINGO O FEITO, sem a resolução de seu mérito, na 

forma do art. 485, inciso V do Código de Processo Civil. III- Cumpra-se 

Lucas do Rio Verde, 11 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010632-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELZA APARECIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

8010632-06.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & BEUTLER LTDA - 

ME REQUERIDO: NELZA APARECIDA DOS SANTOS Vistos. Dispensado o 

relatório. Decido. Trata-se de Cumprimento de Sentença, onde a parte 

Autora peticionou id 10223859, informando a desistência da presente 

ação e requerendo sua extinção. De início, importante ressaltar que a 

desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 

julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010135-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO)

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO EVANGELISTA DE LIMA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da tentativa de penhora online, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010506-29.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE ARNALDO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME VALENTE GRACIOLLI OAB - PR0048781A (ADVOGADO)

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT0003286S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLANTAO CELULAR (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010506-29.2010.8.11.0045 REQUERENTE: SOLANGE 

ARNALDO DIAS REQUERIDO: PLANTAO CELULAR Vistos em correição. 

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos da Turma Recursal, 

devendo requerer o que de direito e interesse, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Caso não haja requerimentos no prazo determinado, arquivem-se os 

autos com as cautelas legais. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 12 de 

dezembro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010701-38.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ALVES DE JESUS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da tentativa de penhora online, INTIMO a parte exequente para 

manifestação no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 

2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010455-47.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATON CORREA (REQUERIDO)

ESTE JUIZO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante do 

insucesso da tentativa de penhora online, INTIMO a parte exequente para 

requerer o que de direito no prazo legal. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010652-31.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BATISTI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELNA BEATRIZ DA COSTA OAB - MT11558/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTRON INSTALACOES, MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 8010652-31.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: BATISTI LOCADORA 

DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME EXECUTADO: 

MARTRON INSTALACOES, MANUTENCOES E SERVICOS LTDA - ME Visto 

etc., I- Indefiro o pedido acostado na petição de Id: 4961088, uma vez que 

na Ação de Execução, não encontrado o devedor, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Art. 53, § 

4º da Lei. 9.099/95. Portanto, com lastro no conteúdo normativo do no art. 

53, § 4º, da Lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de seu 

mérito. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se as devidas 

baixas na distribuição. Cumpra-se às providencias. Lucas do Rio 

Verde/MT, 16 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010502-84.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L GUTZEL - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010862-48.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA DE ALMEIDA & ROCHA DA SILVA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

VISTOS. Efetivamente, a requisição de informações, dirigidas às 

repartições públicas e às entidades privadas, com o objetivo de amealhar 

elementos/dados privativos do devedor, para efeito de viabilizar a 

obtenção de subsídios acerca do endereço do requerido/executado, 

justifica-se, tão somente, se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais 

e administrativos, disponíveis ao autor, para a obtenção de tais 

informações. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que não subsistem vestígios externos que demonstrem a 

adoção, da requerente, de qualquer diligência com o objetivo de obter 

informações acerca do endereço da promovida, indefiro o requerimento de 

busca no sistema SIEL (Id n.º 5870971). Intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 10 (dez) dias indique o endereço da promovida, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº. 9.099/95), com relação ao mesmo. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-55.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR OSORIO SILVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

EUGENIA APARECIDA DE AGUIAR OAB - MT0017589A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE Numero do Processo: 

1000333-55.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ADEMAR OSORIO SILVEIRA - 

ME REQUERIDO: WILLANS MAYCON PEREIRA MARTINS Vistos. 

Dispensado o relatório. Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, onde a 

parte Autora peticionou id 8039562, informando a desistência da presente 

ação e requerendo sua extinção. De início, importante ressaltar que a 

desistência da ação pelo autor importará em extinção do feito sem 

julgamento do mérito, independentemente da anuência do réu já citado 

(Enunciado nº. 90 do FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC/2015, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de 

outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010442-09.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENILCE CAXIAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010442-09.2016.8.11.0045 REQUERENTE: BENILCE CAXIAS 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto etc., 1. 

Intime-se a parte Autora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifeste acerca da petição apresentada no Id. nº 1595375 e 

documentos, requerendo o que entender de direito. 2. Cumpra-se. Às 

providências. Lucas do Rio Verde/MT, 16 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011403-18.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ROBERTO AZEVEDO DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LUCAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- EPP 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Em atenção à 

determinação judicial, CERTIFICO que os dados do feito foram alterados 

para, doravante, tramitar como cumprimento de sentença. Nesse passo, 

INTIMO a parte executada, por seu advogado e via DJE, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, conforme valor 

apresentado pela parte exequente, consignando que, caso não o efetuem 

no prazo assinalado, o montante será acrescido de multa de 10% (dez) 

por cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação (CPC, art. 

525, § 1º). Lucas do Rio Verde - MT, 22 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MENO JOSE RECKZIEGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA RECKZIEGEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001049-48.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: MENO JOSE 

RECKZIEGEL RÉU: RENATA RECKZIEGEL LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de curador à lide , para comparecer à audiência redesignada 

para o dia 18 de abril de 2018 às 17h00min. Atenciosamente, Cristina 

Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO 

VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001049-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MENO JOSE RECKZIEGEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA RECKZIEGEL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1001049-48.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). AUTOR: MENO JOSE 

RECKZIEGEL RÉU: RENATA RECKZIEGEL LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de advogado do requerente, para comparecer à audiência 

redesignada para o dia 18 de abril de 2018 às 17h00min. Atenciosamente, 

Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS 

DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AV SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA 

DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: 

(65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002826-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1002826-68.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 105.933,88; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289). 

REQUERENTE: RENATO RIGONI TRANSPORTES - ME REQUERIDO: 

IZABELA NONATO DE OLIVEIRA ZAVODINI LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

fevereiro de 2018. Certifico e dou fé que, com o objetivo de encaminhar o 

mandado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após 

juntar comprovante nos autos. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000358-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMA HOFFMANN (REQUERIDO)

LIRINEU CARLOS HOFFMANN (REQUERIDO)

OLIVEIRO HOFFMANN (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000358-97.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 107.903,67; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: OLIVEIRO HOFFMANN, IRMA 

HOFFMANN, LIRINEU CARLOS HOFFMANN LUCAS DO RIO VERDE, 22 de 

fevereiro de 2018. Certifico e dou fé que, para que o mandado seja 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 86 de 245



encaminhado à central de mandados é necessário que a parte autora 

providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que perfaz o 

valor de R$ 3,00 por quilômetro percorrido (considera-se a distância de ida 

e volta), a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar 

comprovante nos autos. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000407-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SECUNDES (REQUERIDO)

NATAL APARECIDO DELIBERALLI (REQUERIDO)

JUSSARA MARIA GRAPIGLIA (REQUERIDO)

DIVINO DE LIBERALI (REQUERIDO)

AUREO DELIBERALLI (REQUERIDO)

NEUZA VITALIANO DE LIBERALI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000407-41.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

NIDERA SEMENTES LTDA. REQUERIDO: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, 

JUSSARA MARIA GRAPIGLIA, DIVINO DE LIBERALI, NEUZA VITALIANO DE 

LIBERALI, AUREO DELIBERALLI, MARIA APARECIDA SECUNDES LUCAS 

DO RIO VERDE, 22 de fevereiro de 2018. Certifico e dou fé que, com o 

objetivo de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário 

que a parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de 

justiça que perfaz o valor de R$ 90,00, a guia de recolhimento deverá ser 

emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br, após juntar comprovante nos autos. 

Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO 

GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - 

CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000578-95.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO BERTHOLDI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000578-95.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 0,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). REQUERENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: ADRIANO BERTHOLDI LUCAS DO 

RIO VERDE, 22 de fevereiro de 2018. Certifico e dou fé que, com o objetivo 

de encaminhar o mandado à central de mandados é necessário que a 

parte autora providencie o pagamento da diligência do oficial de justiça que 

perfaz o valor de R$ 30,00, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

após juntar comprovante nos autos. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS 

MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 

35492787

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Edital

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO ORDINÁRIO

 PRAZO: 30 (TRINTA)DIAS

AUTOS Nº : 1000111-91.2018.8.11.0021

ESPÉCIE: USUCAPIÃO ORDINÁRIO

PARTE AUTORA: RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA, Endereço: Rua F15, 

114, primavera, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000

PARTE RÉ: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA CANARANA LTDA, 

Endereço: Rua Campo Novo, 608, Centro, CANARANA - MT - CEP: 

78640-000

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 19/01/2018 10:53:26

VALOR DA CAUSA: R$ R$ 50.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, com fundamento no art. 246, §3º do Código de 

Processo Civil, dos termos da presente ação de usucapião do imóvel 

adiante descrito e caracterizado, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, apresentarem resposta, querendo, sob 

pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte autora na peça vestibular.

RESUMO DA INICIAL: A parte requerente, acima qualificada, ajuizou a 

presente ação, contra a parte requerida, tambem acima qualificada, 

alegando ser legitima possuidora do imóvel abaixo transcrito, de forma 

mansa, pacífica, ininterrupta e sucessiva por mais de 10(dez) anos, 

conforme demonstraram os titulos anexados aos presentes autos.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Um lote urbano registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa sob a matricula nº 15.773, 

com área de 297,77 m2, locado sob o nº 14 da quadra nº F-14, Cidade de 

Água Boa-MT, com os seguintes limites e confrontações: Frente com a 

Rua F-15, medindo 10,08 m, lado direito com o Lote nº 15 medindo 30,32 m, 

lado esquerdo com o Lote 13 medindo 30,75 m e fundos com o Lote nº 11 

medindo 9,43.

DESPACHO: "Referência: autos n.º 1000111-91.2018.8.11.0021. AUTOR: 

RAIMUNDA ALVES LIMA DA SILVA. Inicialmente, antes inclusive de 

analisar a possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma 

questão de não somenos importância. Alega a autor, na inicial, que não 

detém condições de suportar as custas e despesas processuais bem 

como os honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da 

justiça gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência 

judiciária aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de 

Fevereiro de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, 

parágrafo único):considera-se necessitado, para os fins legais, todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado 

pela lei n.º 7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Por 

uma perfunctória e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos 

julgadores que se posicionavam no sentido de concluir que a mera 

alegação de hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. A leitura do comando 
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constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão "comprovadamente", quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de – 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal – não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pela requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ela plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo a requerente, nos termos 

do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, ressalvada 

a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase processual, 

ser o benefício em questão revisto, em decorrência de eventuais 

elementos que indiquem situação adversa. No mais, não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, Designa-se audiência de conciliação para o dia 04 de abril de 2018 

às 12h30 (MT) a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania de Água Boa/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

Expeça-se carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 248 do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 do Código de 

Processo Civil. O réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo.Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, Intime-se o advogado deste via 

DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Intime-se o Defensor 

Público pessoalmente, nos termos do art. 186, §1º, do CPC para o 

comparecimento na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do 

CPC). Consigne-se no expediente de comunicação das partes advertência 

de que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC). Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, Conclusos para os fins do artigo 347 do 

CPC. Citem-se pessoalmente os requeridos e os confinantes e, por edital, 

com prazo de 30 (trinta) dias, eventuais interessados ausentes, incertos e 

desconhecidos, com fundamento no art. 246, §3º do Código de Processo 

Civil, para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) 

dias. Intimem-se, por via postal, para manifestar eventual interesse na 

causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município, encaminhando-se a cada ente cópia da petição inicial e dos 

documentos que a instruíram. Defiro os benefícios constantes no art. 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil. Notifique-se o Ministério Público. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de janeiro de 2018. Alexandre Meinberg Ceroy. 

Juiz de Direito." Eu, Vilma Teixeira Lopes Mignoni, Técnica Judiciária, 

digitei. Água Boa - MT, 22 de fevereiro de 2018. Odilo Genovai. Gestor 

Judiciário. Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000279-93.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMES MAYSON SILVEIRA OAB - SP342769 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEREIRA DE ABREU (EXECUTADO)

CICERO AUTO PECAS EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000279-93.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: 

DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. Considerando que desde a 

distribuição da ação até a presente data não houvera ainda o recolhimento 

das custas processuais, ante a não arrecadação da guia n.º 

56246.136.02.2018-0, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova o recolhimento das custas, sob pena de extinção 

da ação. Cumpra-se Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000285-03.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

INACERES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA OAB - SP262785 (ADVOGADO)

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAN TOLOTTI POMPEU (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000285-03.2018.8.11.0021 EXEQUENTE: INACERES 
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AGRICOLA LTDA Considerando que desde a distribuição da ação até a 

presente data não houvera ainda o recolhimento das custas processuais, 

ante a não arrecadação da guia n.º 58716.136.02.2018-0, intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o 

recolhimento das custas, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000577-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIO CAMPOS GUIMARAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ALVES FERREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000577-22.2017.8.11.0021 AUTOR: OTACILIO 

CAMPOS GUIMARAES Em observância ao Princípio do Contraditório, 

intime-se a parte autora para querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, 

acerca do petitório e documentos objetos dos id's números 10394211, 

10394244, 10394271, 10394278, 10394285 e 10394292. Após, 

retornem-me conclusos para saneamento. Cumpra-se. Água Boa, 21 de 

fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000015-47.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ANGELO TUMELERO (EXECUTADO)

ZELIA CANDIDO DE OLIVEIRA TUMELERO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000015-47.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pelo Banco 

Bradesco S/A, eis que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do 

Código de Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Neste sentido, torno 

sem efeito a decisão lançada no Id n. 10440170 e rejeito os embargos à 

execução, os quais por um equívoco foram conhecidos. Considerando 

que já houvera a citação válida dos executados e, até o momento, não 

houvera pagamento ou a suspensão da execução, determino que seja o 

exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, requer medidas para 

impulsionamento do feito. Excluam-se dos autos a petição de embargos 

bem como os documentos que o acompanham, notificando o embargante. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001745-59.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON BARBOSA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR DE MELO PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001745-59.2017.8.11.0021 AUTOR: AILTON 

BARBOSA CAMPOS Inicialmente, antes inclusive de analisar a 

possibilidade de receber a presente ação, insta trespassar uma questão 

de não somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém 

condições de suportar as custas e despesas processuais bem como os 

honorários advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça 

gratuita. A lei que regulamentava a concessão da assistência judiciária 

aos necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro 

de 1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 
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pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Cite-se o requerido 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito, bem como os 

honorários advocatícios, atribuídos em 5% (cinco por cento) do valor da 

causa ou apresentem embargos, conforme previstos no art. 701 do 

Código de Processo Civil, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 

executivo judicial. No mandado deverá constar que, caso haja 

cumprimento da obrigação, a parte ré ficará isenta do pagamento de 

custas processuais (art. 701, § 1º, Código de Processo Civil). Conste 

ainda que, se não houver pagamento e nem forem oferecidos embargos 

no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado de citação em mandado executivo. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Água Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001040-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILA GALLE EBELING OAB - MT0008556A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE KLEIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEISON BISSOLOTTI OAB - SC42267 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001040-61.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: VALE 

PRODUTOS AGRICOLAS LTDA Inicialmente, deixo de conhecer dos 

embargos à execução protocolados no presente feito (Id n. 10820469), eis 

que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do Código de Processo 

Civil, os embargos à execução serão distribuídos por dependência, 

autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais 

relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, 

sob sua responsabilidade pessoal. Considerando que já houvera a citação 

válida dos executados e, até o momento, não houvera pagamento ou a 

suspensão da execução, eis que os embargos sequer foram – ainda – 

conhecidos, em razão da pendência de uma questão processual, 

determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requer medidas para impulsionamento do feito. Excluam-se dos autos a 

petição de embargos bem como os documentos que o acompanham, 

notificando o embargante. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 21 

de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001313-40.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001313-40.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 
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produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001311-70.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001311-70.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LAURENTINA TSINHOTSE EWAPTO APHO ODI O atual Código de Processo 

Civil, inovando no ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, 

expressamente, o princípio da cooperação. Por referida norma 

principiológica, insculpida primeiramente no capítulo do regramento adjetivo 

que trata das Normas Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos 

do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido 

princípio, que nada mais é do que um corolário do princípio constitucional 

do contraditório, “o contraditório é valorizado como instrumento 

indispensável ao aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como 

uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida 

(DIDIER JR, Fredie, Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida 

norma é que as partes podem – e agora devem – cooperar com o 

Judiciário para que a decisão meritória seja alcançada da melhor forma 

possível. Não se trata de mera ilação filosófica acerca da natureza do 

processo, mas de questão prática que demanda a efetiva oportunização 

das partes na influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 

1º Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o 

juiz vem naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 
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caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 

o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 21 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001306-48.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ALSILA WAUTOMOROWI XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001306-48.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ALSILA 

WAUTOMOROWI XAVANTE O atual Código de Processo Civil, inovando no 

ordenamento jurídica pátrio, trouxe em seu bojo, expressamente, o 

princípio da cooperação. Por referida norma principiológica, insculpida 

primeiramente no capítulo do regramento adjetivo que trata das Normas 

Fundamentais do Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva (artigo 6º, caput). Por referido princípio, que nada 

mais é do que um corolário do princípio constitucional do contraditório, “o 

contraditório é valorizado como instrumento indispensável ao 

aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal 

que deve ser observada para que a decisão seja válida (DIDIER JR, Fredie, 

Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, 

parte geral e processo de conhecimento – 18º Ed. - Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016). A interpretação que se extrai de referida norma é que 

as partes podem – e agora devem – cooperar com o Judiciário para que a 

decisão meritória seja alcançada da melhor forma possível. Não se trata 

de mera ilação filosófica acerca da natureza do processo, mas de 

questão prática que demanda a efetiva oportunização das partes na 

influenciação do magistrado. No escólio de NEVES (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção, Novo Código de Processo Civil Comentado – 1º Ed. – 

Salvador: Ed. Juspodivm, 2016): A colaboração das partes com o juiz vem 

naturalmente de sua participação no processo, levando aos autos 

alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação de seu 

convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus interesses 

mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida 

pelo artigo 5º do Novo CPC. Partindo de tais premissas, e considerando a 

atual fase processual, vemos que o caso seria de sanear e organizar o 

processo, delimitando o juiz as questões de fato e direto controvertidas, o 

ônus e a distribuição probante bem como, se for o caso, delimitar a 

atividade probatória. Porém, pelas circunstâncias do feito, não há como 

saneá-lo neste momento. Primeiro porque não fora às partes oportunizada, 

após a estabilização da demanda, qualquer manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. E entendemos que, pelo princípio da 

cooperação, tal manifestação deve ser oportunizada, eis que na inicial não 

detém o autor, ainda, acesso ao mérito da defesa do réu, que pode, por 

vezes, confessar parte do direito controvertido ou mesmo não contestar 

algum ponto fático específico. Além disso, malgrado a lei preveja a 

possibilidade de marcação de audiência para tal finalidade, nada obsta que 

seja oportunizada a manifestação específica acerca do tema, o que 

garante inclusive maior celeridade no processo. Ademais, não houvera, 

como exigido por lei, a especificação de provas, mas somente o uso do 

adágio de que intencionam as partes provar o alegado com a utilização de 

todos os meios probatórios admitidos. Saliente-se que o atual Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015), mantendo a 

tradição processual pátria, especificou, em seu artigo 319, inciso VI que: 

Art. 319. A petição inicial indicará: (…) VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; A intenção do 

legislador, ao manter referido dispositivo referente ao requisito da petição 

inicial, fora a de – ao nosso ver – cumprir com o comando insculpido no 

artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, eis que a argumentação, já na 

petição inicial, das provas que pretende a parte produzir é, na verdade, 

uma clara indicação de que impossível é a surpresa processual, em 

absoluto respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Tanto é 

que o diploma adjetivo cível, da mesma forma, trouxe como requisito da 

contestação a especificação das provas que o réu pretende produzir 

(artigo 336 caput do Código de Processo Civil). No entanto, em detrimento 

de todos os referidos comandos legais, virou praxe na cultura jurídica a 

menção, tanto na petição inicial quanto na contestação, o pedido de 

produção de “todas as provas admitidas em direito”, como de fato 

ocorrera. Se fossemos levar em consideração a normativa citada, ipsis 

literis, haver-se-ia a necessidade de determinar a emenda da grande 

maioria das petições iniciais e, se tal adágio constasse na contestação, 

caso seria de declaração da preclusão da possibilidade de especificação 

de provas. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou 
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o entendimento de que somente a indicação genérica de todos os meios 

de prova admitidos basta para o preenchimento do requisito citado (Ag Rg 

no REsp n.º 1.376.551/RS). Respeitado o referido entendimento, se 

realmente fosse essa a intenção do legislador não haveria a mínima 

necessidade de que a indicação das provas constasse em lei nas fases 

postulatória e contestatória, eis que com tal entendimento não há qualquer 

carga indicativa em tais pedidos. Na sistemática do antigo Código de 

Processo Civil, não haviam muitos problemas com tal situação – razão pela 

qual entendemos que, rapidamente, tal entendimento jurisprudencial deve 

se alterar -, eis que, na antiga metodologia processual, não havendo a 

composição entre as partes na audiência preliminar, deveria o juiz sanear 

o feito e fixar o ponto controvertido, quando então haveria nova 

necessidade de especificação de provas. Ou seja, no anterior 

regramento, haveria o aprazamento de audiência de tentativa de 

conciliação após a estabilização do processo e, não sendo esta obtida, 

ainda ali e com a participação das partes, o juiz sanearia o processo. 

Anteriormente, haveria inclusiva a possibilidade de declaração da 

preclusão da possibilidade de produzir provas, ante a inércia ou 

generalidade das partes em relação à tal tema. E tal possibilidade 

preclusiva, ao nosso ver, ainda resta mantida, eis que por mais que caiba 

ao juiz condutor do feito a determinação das provas a serem produzias, a 

indicação dos meios é ato exclusivo da parte, o qual não pode – 

principalmente quando a discussão meritória trata de objetos privados e 

totalmente disponíveis – ser suprimida pelo juiz, sob pena inclusive da 

violação de sua parcialidade na condução do feito. Outrossim, com as 

normas constantes na atual legislação, não há mais a ocorrência da 

audiência preliminar após a contestação, sendo que aquela acontece 

numa fase anterior à estabilização do processo e sem a participação do 

juiz. Sendo, eventualmente, caso de direitos indisponíveis, sequer tal 

audiência é aprazada. Portanto, atualmente, a regra é que o saneamento 

do feito seja efetivado em gabinete ou, se entender o juiz e as partes 

cabível, que seja designada audiência especificamente com tal finalidade, 

conforme norma aposta no artigo 357, parágrafo 3º do Código de 

Processo Civil. No entanto, a designação de audiência específica para tal 

em todo e qualquer feito é um tanto quanto utópica, eis que na grande 

maioria das vezes a controvérsia da demanda pode ser solvida e saneada 

num ato que, apesar de grandemente importante, pode dar-se de forma 

singela. Assim, com vistas à garantir a efetiva participação das partes na 

solvência da demanda e por não ser possível, com as informações 

constantes nos autos, determinar quais provas podem ser produzidas, 

determino que sejam as partes intimadas para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestarem-se acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca da dinâmica probatória que entendem devida. Na 

oportunidade, devem as partes também, em relação aos pontos tidos por 

controvertidos bem como em relação ao ônus probante, especificar 

minudenciadamente as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Saliente-se que a mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória sem que seja alinhavada, em relação à 

ela, qualquer relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Fica às partes facultado, 

nos termos do parágrafo 2º do artigo 357 e no prazo acima assinalado, a 

apresentação de negócio jurídico processual consistente na delimitação 

consensual das questões de fato e direito, a qual, se homologada, 

vinculará as partes e o juiz. Ficam as partes advertidas que a ausência de 

manifestação quanto aos pontos supostamente controvertidos ocasionará 

a impossibilidade de solicitar esclarecimentos ou ajustes, conforme 

preconiza o parágrafo 1º do regramento citado, sendo que a ausência de 

especificação minudenciada de provas ocasionará a preclusão da 

possibilidade de sua produção. Após, venham-me os autos conclusos 

para a solvência das eventuais questões processuais pendentes bem 

como para o efetivo saneamento do feito. Intime-se e cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000266-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO STAFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIETA ROSA TREBIEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000266-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ANTONINHO STAFEN Inicialmente, deixo de analisar o pedido de 

gratuidade de justiça eis que, tratando-se de pedido de jurisdição 

voluntária, é isento de custas e/ou taxas. No mais, remetam-se os autos 

com vistas ao Ministério Público para manifestação. Após, conclusos para 
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Referência: autos n.º 1000303-24.2018.8.11.0021 REQUERENTE: TEREZA 

DIRARRAVI Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade de 

receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não somenos 

importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 
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chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Quanto ao pedido de 

tutela provisória, mister alguns comentários. O artigo 273 caput da 

revogada lei n.º 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 (antigo Código de 

Processo Civil), com a redação que lhe foi dada pela lei n.º 8.952/94, 

inovando no ordenamento jurídico, passou a permitir – de forma genérica - 

que o magistrado antecipasse os efeitos da tutela pretendida na inicial 

quando, havendo prova inequívoca, se convencesse da verossimilhança 

da alegação do requerente. Com o advento da lei n.º 13.105, de 16 de 

Março de 2015 (Código de Processo Civil), houvera uma substancial 

alteração no tema, eis que diferentemente do anterior regramento que 

tratava das decisões antecipatórias de tutela e dos procedimento 

cautelares, houvera agora a expressa previsão das tutelas provisórias, 

dividindo-as em tutelas de urgência e evidência. No caso dos autos, como 

já dantes referido, a parte postulou por uma tutela de urgência de forma 

incidental, requerendo ainda o seu conhecimento initium litis (liminarmente). 

O artigo 300 caput do Código de Processo Civil especifica quais os 

elementos necessários para a concessão do que fora requerido: Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Verifica-se, portanto, que dois são os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a 

probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao 

menos um deles, cumular-se com o primeiro). A probabilidade do direito 

nada mais é do que a presença do já consagrado requisito declinado no 

conhecido termo latim fumus boni iuris, acrescido de uma qualificadora de 

veracidade, ou seja, a existência de plausibilidade verossímel do direito 

alegado. Não se trata de prova irrefutável, posto que se assim pudesse 

ser considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela 

de evidência. Tendo o legislador expressamente exigido, para a 

concessão da tutela de urgência, que haja a probabilidade do direito 

invocado, evidentemente que as meras alegações da parte, por mais 

relevantes que sejam, não tem o condão de permitir o provimento de uma 

decisão em desrespeito ao contraditório diferido. Assim, as alegações da 

parte devem encontrarem-se acompanhadas de um mínimo de prova que 

seja de sua existência. Diferentemente do que - por uma análise 

meramente semântica - pode parecer, a probabilidade do direito não é o 

que se apresenta semelhante à verdade, mas sim o que se pode inferir 

sobre a base corroborativa do que já consta nos autos como elementos 

de prova. Noutras palavras, somente teria o atributo de provável as 

alegações que contivessem em seu bojo o necessário nexo com os 

elementos de prova já anteriormente produzidos. No caso presente, sendo 

possível ad initium verificar que o autor não produziu uma mínima prova 

que corrobore as suas alegações, já seria caso de refutar de plano o 

pedido incidental, já que a probabilidade do direito é pressuposto 

procedimental da caracterização da necessidade da concessão do bem 

pretendido liminarmente. A probabilidade do direito seria o equivalente à 

verossimilhança da alegação, requisito do anterior ordenamento jurídico 

para a medida que se pleiteia. O juízo de verossimilhança é aquele que 

permite chegar a uma verdade provável sobre os fatos ou, no dizer de 

Bedaque, um “elevado grau de probabilidade da versão apresentada pelo 

autor” (BEDAQUE, José dos Santos. Tutela Cautelar e Tutela Antecipada: 

Tutelas Sumárias de Urgência, 3 ed., 2003, p. 336). Na lide balizada, a 

probabilidade do direito encontra-se ausente, posto que não há nos 

argumentos empreendidos pela parte o nexo com o que já encontra-se de 

plano comprovado. Assim, vemos que no presente caso a ausência da 

probabilidade do direito invocado deriva diretamente da ausência da prova 

substancial dos fatos. Isso porque o único indício da existência da união 

estável entre a requerente e o falecido é a sua certidão de óbito, sendo 

que tal declaração não tem qualquer validade como prova jurídica. 

Necessário seria, para a concessão da tutela incidental requerida, que 

este órgão julgador, diante das evidências já produzidas na petição inicial, 

convencesse-se da existência fundada do direito pleiteado e, no caso 

presente, tal convencimento não ocorrera pelos motivos já declinados. 

Diante de tais premissas, impossível é o deferimento da tutela de urgência 

de forma incidental, da maneira como pretendida na inicial, posto que, 

como dantes já alinhavado, as meras alegações da parte, desprovidas de 

uma comprovação documental de sua veracidade, não podem conduzir o 

juízo a uma decisão sem que a outra parte seja ouvida, ainda que tais 

alegações sejam eivadas de eloquência e relevância. Isto posto, nego, por 

hora, a tutela de urgência pleiteada, sem que haja qualquer impedimento 

para sua análise posterior. Não sendo caso, ad initium, de indeferimento 

da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, cite-se o requerido, 

nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 

(Código de Processo Civil), para integrar a relação processual. A citação 

deverá ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do 

representante legal ou procurador do réu, executado ou interessado, 

conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de regência. 

Tratando-se a ação de ato originado por mandatário, administrador, 

preposto ou gerente, fica autorizada a citação nas pessoas de referidos 

indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo primeiro do dispositivo citado. 

Acaso o requerido seja pessoa jurídica da Administração Direta (União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público), a citação deverá ser realizada perante o 

órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial 

(artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da demanda de matéria 

em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, parágrafo 4º, inciso II 

do Código de Processo Civil), deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo 

cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade a 

integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 
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do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-09.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MILCKA ANTONIA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000304-09.2018.8.11.0021 REQUERENTE: MILCKA 

ANTONIA RIBEIRO Inicialmente, antes inclusive de analisar a possibilidade 

de receber a presente ação, insta trespassar uma questão de não 

somenos importância. Alega o autor, na inicial, que não detém condições 

de suportar as custas e despesas processuais bem como os honorários 

advocatícios, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. A lei 

que regulamentava a concessão da assistência judiciária aos 

necessitados era a bem conhecida lei n.º 1.060, de 05 de Fevereiro de 

1.950. Conforme disposto no diploma em apreço (artigo 2º, parágrafo 

único): considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja 

situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os 

honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 

Referido regramento foi expresso em seu artigo 4º, alterado pela lei n.º 

7.510/86 que: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que 

não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários 

de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família Por uma perfunctória 

e isolada leitura do referido dispositivo haviam órgãos julgadores que se 

posicionavam no sentido de concluir que a mera alegação de 

hipossuficiência monetária – independentemente de qualquer 

comprovação – já seria fator apto à necessária concessão judicial dos 

benefícios da assistência judiciária integral e gratuita. Porém, a 

automaticidade da referida concessão não é ato consentâneo com a 

hodierna realidade processual pátria, posto que se assim 

concordássemos, o juiz estaria totalmente adstrito a toda e qualquer 

declaração, mesmo que não exprimisse ela a verdade dos fatos. Referida 

disposição legal fora recentemente, de forma expressa, revogada pelo 

artigo 1.072, inciso III da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2.105. A norma 

em apreço, que trata do novel Código de Processo Civil, trouxe um novo 

regramento ao tema. Resta então verificar como referida lei, ou alguns de 

seus dispositivos, passam pela filtragem constitucional. O artigo 5º da 

Carta Magna previu um rol não exaustivo de direitos e deveres individuais 

e coletivos, integrantes do extenso positivamento de direitos e garantias 

fundamentais. Dentre as expressões constitucionais de direitos, o inciso 

LXXIV do dispositivo constitucional comentado expressamente previu que: 

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos A leitura do comando 

constitucional transcrito demonstra de forma patente que o atual 

regramento positivo nacional determina ao Estado a prestação de 

assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que, de forma 

comprovada, forem insuficientes de recursos financeiros. Ao utilizar a 

expressão “comprovadamente”, quis de forma clara o legislador 

constituinte reservar a benesse estatal somente àqueles que realmente – 

repita-se, de forma comprovada – necessitem da assistência jurídica 

estatal ou privada. Partindo de tal premissa, é de se concluir que somente 

o indivíduo que realmente comprovar que não detém condições de 

suportar as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios 

é que deteria direito à ser agraciado com o benefício da assistência 

judiciária gratuita. O entendimento em questão deriva diretamente do fato, 

dantes já trespassado, de que não pode o magistrado ser um mero 

chancelador de declarações desprovidas de um mínimo que seja de 

comprovação de sua matéria, mormente quando o teor de tal declaração 

traz inúmeras consequências práticas e jurídicas. O próprio Código de 

Processo Civil, em seu artigo 99, parágrafo 2º, previu que: § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade (…). A leitura do referido dispositivo, após uma filtragem 

constitucional, demonstra que a existência de elementos que 

eventualmente evidenciem a falta dos pressupostos processuais para a 

concessão da gratuidade cinge-se única e exclusivamente ao fato de - 

conforme exige o artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal - não 

produzir o autor um mínimo que seja de prova acerca de sua 

hipossuficiência monetária. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência, embasado somente em uma 

mera declaração desprovida de qualquer contextualização, é ato apto 

para tal. Não podemos olvidar que o ordenamento adjetivo civil pátrio fora 

específico ao prever a possibilidade de penalização do pretenso 

hipossuficiente declarante de má-fé, ao dispor em seu artigo 100, 

parágrafo único, que Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa. (Grifos nossos). Porém, no caso dos 

autos, vemos que pela própria natureza do pedido já se pode 

indiciariamente inferir que os atos anteriores praticados pelo requerente, e 

que culminaram com a propositura da presente ação, são um conjunto 

indiciário apto à demonstrar, ao menos de forma perfunctória, que não 

detém ele plenas condições de recolher as custas e despesas 

processuais e arcar com os honorários advocatícios, sem que tal ato 

demande prejuízo ao seu sustento próprio ou de sua família. Vemos, 

portanto, que o conjunto de ilações que se extrai dos documentos 

acostados na inicial sustentam um conjunto fático que demonstra que 

realmente detém o requerente o direito às benesses da gratuidade. Nunca 

é demais ressaltar, igualmente, que se realmente comprovar-se de alguma 

maneira que detém o requerente uma condição financeira tal que, alheio ao 

mero questionamento de dúvidas acerca de sua possibilidade de arcar 

com as custas processuais, demonstre que a declaração acostada aos 

autos reveste-se de clara falsidade, pode ele ser responsabilizado pelo 

delito previsto no artigo 299 caput do Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de 

Dezembro de 1.940 (Código Penal Brasileiro), posto que a conduta 

amoldar-se-ia à ação de inserir em um documento particular (a declaração 

de insuficiência) uma declaração falsa (a própria matéria do documento) 

com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (a 

condição financeira do requerente, para fins de concessão de 

assistência). Diante de todo o exposto, concedo ao requerente, nos 

termos do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, 

ressalvada a possibilidade de, a qualquer momento e em qualquer fase 

processual, ser o benefício em questão revisto, em decorrência de 

eventuais elementos que indiquem situação adversa. Não sendo caso, ad 

initium, de indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do 

pedido, cite-se o requerido, nos termos do artigo 238 caput da lei n.º 

13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil), para integrar 

a relação processual. A citação deverá ser pessoal, podendo, no entanto, 

ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do réu, 

executado ou interessado, conforme disposição contida no artigo 242 do 

regramento de regência. Tratando-se a ação de ato originado por 

mandatário, administrador, preposto ou gerente, fica autorizada a citação 

nas pessoas de referidos indivíduos, à par do que dispõe o parágrafo 

primeiro do dispositivo citado. Acaso o requerido seja pessoa jurídica da 

Administração Direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas 

respectivas autarquias e fundações de direito público), a citação deverá 

ser realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua 

representação judicial (artigo 242, parágrafo 3º). Tratando-se o objeto da 

demanda de matéria em que não admite-se a autocomposição (artigo 334, 

parágrafo 4º, inciso II do Código de Processo Civil), deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação, nos termos do artigo 250, inciso IV do 

Código de Processo Civil. Conforme exige o artigo 250, inciso II, do diploma 
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adjetivo cível, deve constar no mandado que a citação tem como finalidade 

a integração do citando na relação processual e também para que a parte, 

querendo, conteste a ação no prazo de 15 (quinze) dias O termo inicial 

para a apresentação da contestação será aquele previsto no artigo 231 

do Código de Processo Civil. Não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão verdadeiras somente as alegações de fato formuladas 

pelo autor na inicial, nos termos do artigo 344 caput do Código de 

Processo Civil, exceto se houver a incidência de quaisquer das 

disposições do artigo 345 do diploma citado. Havendo qualquer alegação, 

pelo réu, de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor ou 

se forem levantadas quaisquer arguições de questões previstas no artigo 

337 do Código de Processo Civil, deve o autor ser intimado, 

independentemente de nova deliberação, para manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias, à par do que dispõe os artigos 350 caput e 351 caput do 

diploma normativo em apreço. Cumpridas as providências determinadas, 

venham-me os autos conclusos para julgamento conforme o estado do 

processo (Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo X). Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001016-33.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIA MARIA DE AZEREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERREIRA NETO OAB - GO45451 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEINES ALVES SERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001016-33.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: GENESIA 

MARIA DE AZEREDO Inicialmente, acolho a preliminar suscitada pela parte 

autora, eis que, de acordo com o artigo 914, parágrafo 1º do Código de 

Processo Civil, os embargos à execução serão distribuídos por 

dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças 

processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo 

próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Considerando que já 

houvera a citação válida do executado e, até o momento, não houvera 

pagamento ou a suspensão da execução, eis que os embargos sequer 

foram – ainda – conhecidos, em razão da pendência de uma questão 

processual, determino que seja o exequente intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, requer medidas para impulsionamento do feito. Excluam-se dos 

autos a petição de embargos bem como os documentos que o 

acompanham, notificando o embargante. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1001409-55.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER NORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO WENTZ MANHAES OAB - MT0020744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001409-55.2017.8.11.0021 AUTOR: ROGER NORO 

Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos de medida cautelar de 

exibição de documentos ajuizado por ROGER NORO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA. (“TELEXFREE”), ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a parte autora que decidiu desfazer de 

algumas economias, ao passo que realizou investimento nos serviços 

oferecidos pela ré. Aduz em 18/06/2013, através de medida cautelar 

ajuizado pelo Ministério Público do Acre, foi determinada a suspensão das 

atividades da ré no Brasil. Em 17/09/2015 alega que a ré foi condenada, 

além de outras pretensões, a efetuar a devolução dos valores investidos 

pelos divulgadores, que contratam com a ré. Afirma que para ajuizar a 

liquidação de seus prejuízos necessita dos comprovantes pagos em favor 

do requerido, bem como os extratos de depósitos e a relação de 

pagamentos realizados por aquele, documentos que estariam sob a sua 

posse. Requer a obtenção de provimento jurisdicional para determinar que 

o requerido apresente os comprovantes pagos a seu favor, como também 

os extratos de depósitos e a relação de pagamentos realizados por ela, 

sob pena de busca e apreensão dos mesmos ou aplicação do efeito 

previsto art. 359 do Código de Processo Civil. Com a exordial, trouxe os 

documentos que constam nos autos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Trata-se a 

medida cautelar de exibição de documentos de procedimento judicial 

preparatório que tem a finalidade de auxiliar as partes na possibilidade de 

obtenção de determinada prova que poderá ajudá-las no acolhimento de 

sua pretensão principal ou ainda no exercício do direito de defesa. O 

procedimento adotado encontra-se regulado nos artigos 844 e 845 do 

antigo Código de Processo Civil (vigente à época do ajuizamento da ação), 

aplicando-se subsidiariamente, no que couber, os artigos 355 a 363, 381 e 

382 do mesmo diploma instrumental. Art. 844. Tem lugar, como 

procedimento preparatório, a exibição judicial: I - de coisa móvel em poder 

de outrem e que o requerente repute sua ou tenha interesse em conhecer; 

II - de documento próprio ou comum, em poder de co-interessado, sócio, 

condômino, credor ou devedor; ou em poder de terceiro que o tenha em 

sua guarda, como inventariante, testamenteiro, depositário ou 

administrador de bens alheios; III - da escrituração comercial por inteiro, 

balanços e documentos de arquivo, nos casos expressos em lei. Art. 845. 

Observar-se-á, quanto ao procedimento, no que couber, o disposto nos 

arts. 355 a 363, e 381 e 382. No caso em tela, o requerente afirma a 

existência de determinada relação jurídica com a requerida, argumentando 

que estabeleceu negócio ligado à atividade-fim realizado por ela. Em sua 

pretensão, ela visa que o requerido exiba os comprovantes dos valores 

que teriam sido adimplidos por ela em favor do mesmo, como também os 

extratos de depósitos e a relação de pagamentos realizados por ele. 

Apesar dos fundamentos deduzidos pela parte autora e, ainda que não 

tenha ocorrido qualquer contestação ao pedido, reputa-se que ela é 

carecedora de ação, tendo em vista a ausência de interesse-adequação. 

O art. 355 do revogado CPC possibilitava ao magistrado a determinação 

para exibição de documento ou coisa que se encontre em poder da outra 

parte, nesses termos: “O juiz pode ordenar que a parte exiba documento 

ou coisa, que se ache em seu poder”. Outrossim, para que o requerido 

seja compelido a exibir determinado documento ou coisa o pedido deverá 

conter as especificações dos incisos do art. 356 do revogado CPC: Art. 

356. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão 

completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da 

prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou a coisa; 

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o 

documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. No 

caso dos autos, em primeiro plano, pela narrativa afirmada pela parte 

requerente em sintonia com os seus pedidos, visando a exibição dos 

comprovantes de depósitos com a relação de pagamentos que ela teria 

realizado em favor do requerido, reputa-se que não houve a 

demonstração da individualização dos aludidos documentos, como por 

exemplo, a data em que tais depósitos teriam sido realizados, a indicação 

dos dados bancários do beneficiário dos referidos depósitos, a forma 

especificada do pagamento, se foi através de cheque, dinheiro ou 

qualquer outro meio, além de outras informações pertinentes que poderia 

ser informadas de modo inclusive a não tornar inócua a própria exibição. 

Além disso, reputa-se também que a parte requerente sequer 

fundamentou na petição inicial qual seria a circunstância fática que 

possibilitou a afirmar que os documentos pretendidos estariam em poder 

da parte requerida. Ao revés, pela própria afirmação da parte requerente, 

verifica-se que os depósitos foram realizados por ela. Nessa senda, 

diante do fato de que ela mesma foi quem efetuou os depósitos dos 

valores que teriam sido destinados à requerida, infere-se que já detinha 

em seu o poder os aludidos comprovantes de depósitos ou, ao menos, 

poderia perfeitamente obtê-los por meios próprios, como por exemplo, 

busca dos extratos bancários junto ao banco, etc., não havendo razões 

justificadas para concluir que estão em poder da requerida. Ora, não se 

mostra crível ou razoável que, consoante aduzido pela parte autora na 

petição inicial, alguém iria dispor de todas as suas economias angariadas 

ao longo da vida para entregar nas mãos de terceiros sem ao menos 

declinar o nome de tal pessoa ou qual teria sido o meio da entrega: em 

espécie? Através de cheque? Depósito bancário em cheque ou em 

dinheiro? Transferência eletrônica? Entre outras formas de pagamento, 

todas elas, ressalte-se, com comprovação possível e cuja prova está em 

mãos da própria autora, sendo que não foi declinado nenhum motivo de 

força maior para não possuí-los. Ademais, os pretendidos comprovantes 

de depósitos não são considerados comuns a ambas as partes, nos 
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termos do revogado art. 358, inciso III do CPC, uma vez que somente a 

autora teve a acesso a eles no momento em que realizou as transações 

bancárias em que teria sido beneficiada a empresa requerida. Em sentido 

análogo, mutatis mutandis, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO - 

COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À NEGATIVAÇÃO - 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - DOCUMENTO UNILATERAL E INCOMUM 

ÀS PARTES - INOBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A cautelar exibitória não serve à pretensão de 

obter comprovação de expedição de notificação prévia à anotação no 

cadastro de inadimplentes, pois não se trata de documento comum, 

passível de exibição, e porque sua existência é questionada pelo próprio 

postulante. A inadequação da via processual configura falta de interesse 

processual (viés adequação) e acarreta a extinção do processo sem 

resolução de mérito. (TJ-MG - AC: 10000150191047001 MG, Relator: 

Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/07/2015, Câmaras Cíveis / 

10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2015) Nesse espeque, em 

sede de medida cautelar de exibição de documentos, é uníssono na 

jurisprudência, sedimentado, inclusive, em tese submetida à sistemática 

dos recursos repetitivos no Colendo Superior Tribunal de Justiça, a 

inaplicabilidade do efeito estabelecido no revogado art. 359 do Código de 

Processo Civil. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS - EFEITO SUSPENSIVO - NÃO CABIMENTO - AÇÃO DE 

NATUREZA SATISFATIVA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 359 

CPC)- NÃO APLICABILIDADE - RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS 

SUCUMBENCIAL - RESISTÊNCIA APRESENTADA - RECURSO PROVIDO EM 

PARTE. Não se vislumbrando risco algum para a recorrente decorrente da 

possível ordem de exibição dos documentos pleiteados pela autora, 

destacando-se que não houve sequer o arbitramento de multa cominatória 

na presente ação, é incabível a concessão do efeito suspensivo ao apelo. 

É dispensável a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora, 

já que se trata de uma cautelar satisfativa. Conforme entendimento do STJ, 

a presunção de veracidade contida no art. 359 do Código de Processo 

Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos (REsp 

1.094.846/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos). Tendo havido 

resistência por parte da apelante, que não apresentou o documento, 

comum às partes, durante todo o trâmite processual, o pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios deve ser arcado por ela, 

vencida na demanda. V.V. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ARTIGO 359 DO 

CPC - APLICABILIDADE -Na ação de exibição de documentos, estando 

provado que a parte que detém os contratos está de posse destes, deve 

ser considerado na sentença o artigo 359 do Código de Processo Civil 

(TJ-MG - AC: 10145120256089001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data 

de Julgamento: 22/05/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 30/05/2014) (Destaque). Desta feita, diante do fato de que a 

relação dos depósitos que teriam sido feitos em favor da parte ré foram 

efetivados pela própria parte autora, inferindo-se, portanto, que tais 

comprovantes se encontram em seu poder, aliado ao fato de que não 

houve a individualização completa tanto quanto possível dos aludidos 

depósitos que teriam sido realizados, inexistindo também demonstração 

mínima de circunstâncias que levam a crer que tais documentos estão sob 

a posse da empresa requerida, deve a presente medida ser extinta sem a 

resolução do mérito, tendo em vista a ausência de interesse processual. 

Além do mais, reputa-se também que a autora sequer trouxe elementos 

probatórios mínimos que demonstre em cognição superficial a existência 

da relação jurídica afirmada de modo a fundamentar a propositura da 

demanda. No mesmo sentido, colhe-se o julgado do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, in verbis: EMENTA: DIREITO CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS BANCÁRIOS.COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. 

AUSÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. 1. Incumbe a parte 

autora a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada com 

indícios mínimos capazes de comprovar a existência da relação jurídica, a 

fim de propor demanda cautelar de exibição de documentos. 2. Tendo em 

consideração que a reforma da r. sentença culminou na improcedência do 

pedido inicial, deve a parte autora arcar com os ônus da sucumbência. 3. 

Recurso provido. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1432014-0 - Colombo - Rel.: 

Luciano Carrasco Falavinha Souza - Unânime - - J. 02.12.2015) (TJ-PR - 

APL: 14320140 PR 1432014-0 (Acórdão), Relator: Luciano Carrasco 

Falavinha Souza, Data de Julgamento: 02/12/2015, 13ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 1714 21/01/2016) (Destaque). Dispositivo Diante do 

exposto, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Condeno a 

parte requerente no pagamento das custas e despesas processuais. Sem 

honorários advocatícios. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000348-62.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

R. T. O. SUZUKI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO JORGE LIMA OAB - SP85028 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000348-62.2017.8.11.0021 AUTOR: R. T. O. 

SUZUKI - ME Tratam-se os presentes autos de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c cancelamento de protesto e indenização por 

danos morais proposta por R.T.O. Suzuki-ME em desfavor de SICALL 

CARGAS E ENCOMENDAS LTDA-EPP. Segundo relatos da inicial já há 

algum tempo a autora contrata serviços da requerida, para a realização de 

transporte de mercadorias de São Paulo para esta Localidade. Seguiu a 

narrativa no sentido de que em setembro de 2016 a ré encaminhou à 

autora algumas mercadorias que vieram acompanhadas dos CTE's 

especificados à inicial, no entanto, assustou-se com o valor cobrado a 

título de frete, tendo encaminhado à ré e-mail explicativo acerca do 

ocorrido, alegando inclusive que outros pedidos com maior quantidade de 

mercadoria, tiveram custo de frete consideravelmente inferior. Arguiu que 

embora a ré tenha concordado com a incorreção dos valores, 

encaminhando à autora novo boleto para pagamento, este também 

apresentava incorreções, motivo pelo qual o pagamento foi efetuado 

mediante transferência bancária, com prévia anuência da ré. No entanto, 

passado algum tempo, ao tentar realizar novas compras a prazo, foi 

informada de que encontrava-se com CNPJ protestado pela ré. Alegou por 

fim, que por diversas vezes tentou resolver a questão de forma amigável, 

solicitando que a ré lhe encaminhasse carta de anuência e cópia de seu 

contrato social, de forma a possibilitar a baixa do protesto, contudo, as 

tentativas restaram infrutíferas não lhe restando alternativa, senão a via 

judicial. Em razão dos fatos narrados, postulou a declaração de 

inexistência do débito, a baixa do protesto e, por fim, a condenação da 

requerida a lhe indenizar moralmente, no montante de R$ 18.740,00. 

Devidamente citada, a requerida contestou a ação, arguindo ilegitimidade 

para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o apontamento 

indevido foi ocasionado pelo Banco Safra. Fundamentou para tanto que ao 

tomar ciência do apontamento do protesto em face da autora, contatou o 

Banco Safra solicitando-lhe medidas cabíveis para a respectiva baixa, no 

entanto, além de não atender a solicitação, a instituição financeira 

supramencionada cedeu o crédito ao Banco Itaú S/A., que efetivou o 

protesto junto ao 2º Oficial Notarial desta Comarca. No mérito, arguiu a 

inexistência de obrigação de reparar eventual dano, eis que ocorrera na 

realidade falha sistêmica do Banco Safra, não podendo a ré ser 

responsabilizada. Por fim, aduz que havendo condenação em danos 

morais, que estes sejam fixados em valor não superior a R$ 500,00 

(quinhentos reais), visando desestimular a perspectiva de se obter 

vantagem fácil e desmerecida. Instadas a indicar os pontos controvertidos 

e proceder especificação de provas a parte autora postulou o julgamento 

antecipado, arguindo confissão da requerida, em sede de contestação, 

acerca da ilegalidade do protesto. A ré por sua vez, indicou como pontos 

controvertidos a responsabilidade pelo protesto do título, a falha sistêmica 

do Banco Safra e, a existência de danos morais, postulando produção de 

prova oral consistente na colheita de depoimento pessoal do 

representante da parte autora. Vieram-me os autos conclusos. É o 
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relatório do necessário. Passo à decisão. Fundamentação Sendo possível 

averiguar que a questão discutida é meramente de fato e de direito, que 

não demanda dilação probatória em audiência de instrução e julgamento, 

caso é de julgamento antecipado da lide, nos termos do que preleciona o 

artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil. Registro que embora a 

parte requerida tenha postulado a produção de prova oral consistente na 

colheita de depoimento pessoal do representante legal da parte autora, 

factível que medida nesse sentido restaria inócua eis que a parte tão 

somente corroboraria os fatos já narrados na inicial, considerando 

sobretudo, que não fora noticiado fato novo apto a ensejar eventual oitiva. 

Pois bem, inicialmente cumpre-me dispor acerca da preliminar de 

ilegitimidade passiva, registrando que não merece acolhimento. Isso 

porque, em que pese tenha arguido a culpa exclusiva da instituição 

financeira Banco Safra, por eventuais danos suportados pela autora, em 

decorrência dos apontamentos ilegais efetivados em seu desfavor, 

factível que a ré consta como credora do título protestado, sendo 

solidariamente responsável por eventuais danos decorrentes do protesto: 

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. TÍTULO PRESCRITO SEM 

AJUIZAMENTO AÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO E MANDANTE. 

FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. 1) A 

inexistência de provas da efetiva notificação da devedora à época do 

protesto a fim de demonstrar sua ciência, impede que a violação à esfera 

extrapatrimonial possa ser contada desta data. 2) Merece amparo o pleito 

autoral de declaração de inexistência do débito considerando que não 

houve o ajuizamento de qualquer ação pelas rés para cobrança de 

valores relativos a obrigação e tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos 

da data do protesto. 3) Não havendo provas e correspondência de 

valores entre o contrato de prestação de serviços entabulado e a 

duplicata, mostra-se indevido o protesto realizado. 4) O protesto indevido 

constitui fato gerador de dano moral e autoriza o deferimento de 

indenização em favor daquele que tem sua honra e bom nome maculados 

em virtude das restrições sofridas. 5) O valor a ser fixado a título de 

danos morais deve observar, os critérios gerais da equidade, 

proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios 

específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e 

características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social 

e a natureza do direito violado, esclarecendo-se que o valor do dano moral 

não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo 

a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. 6) Recurso das rés 

conhecido e não provido.” (TJ-DF-APC: 20120111275185, Relator: 

HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 08/07/2015, 6ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/07/2015. Pág.: 

179). Dessa forma, refuto a preliminar arguida, declaro a requerida parte 

legítima e passo a analisar o mérito da demanda. Verifica-se dos 

presentes autos que dúvidas não há acerca da negativação e protesto 

efetivados em desfavor da autora, bem como que o suposto credor do 

título é a ré da presente demanda, estando nesse sentido os documentos 

objetos dos id's números 5886511 e 5886525. Não obstante, a própria ré 

afirmou em sede de contestação que os apontamentos em desfavor da 

autora são indevidos, e, embora tenha arguido suposta responsabilidade 

do Banco Safra que cedeu o crédito indevido ao apresentante do título – 

Banco Itaú S/A., deixou de colacionar aos autos eventual relação 

contratual com qualquer das instituições financeiras, apta a 

responsabilizá-las por eventuais cobranças indevidas. Ainda que assim 

não fosse, a requerida não logrou êxito em comprovar os fatos narrados 

em contestação, ao contrário, em que pese tenha afirmado que ao tomar 

conhecimento dos apontamentos indevidos, contatou o Banco Safra a 

promover a baixa e exclusão do débito em nome da autora, deixou de 

colacionar respectivos documentos comprobatórios. Ademais, além de 

não contestar os documentos colacionados pela autora, bem como a 

arguição de ilegalidade da cobrança, a requerida acabou por 

corroborá-los. Factível, portanto, que tais elucubrações iniciais foram 

expressamente confirmadas por ambas as partes, bem como 

demonstradas documentalmente. Incontroversa, portanto, a ocorrência de 

ato ilícito perpetrado pela requerida, cumpre-me analisar a ocorrência de 

eventuais danos e o respectivo nexo causal. Pois bem. Em ações de 

indenização, mister a comprovação dos requisitos necessários para sua 

configuração, quais sejam: a) ocorrência de fato lesivo voluntário, 

causado pelo agente/réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, 

imprudência ou imperícia (dolo ou culpa do agente); b) nexo de 

causalidade entre o dano e o comportamento do agente; c) existência de 

um dano. Assim, devemos passar a uma análise da responsabilidade civil 

a luz destes três elementos. A priori, verificamos incontroversa a 

ocorrência do ato lesivo perpetrado pela parte requerida, conforme 

esposado alhures. Posto isso, resta configurada a responsabilidade civil 

da ré em reparar os danos causados ao autor, sejam estes materiais ou 

morais, conforme disposição dos artigos 186, 187 e 927, todos do CC. In 

casu, patente é a condenação do requerido à reparação por danos 

morais. O artigo 5º, inciso V da Constituição Federal é o ápice normativo 

do instituto da indenização por danos morais. Regulamentando o 

dispositivo constitucional, o artigo 186 caput do Código Civil (lei n.º 

10.460/02) preleciona que: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Citada 

disposição normativa condiciona eventual ressarcimento a uma ofensa a 

um bem jurídico que, conforme aludido, não precisa ser material. 

Verifica-se, portanto, que a legislação pátria permite que a vítima de dano 

moral seja compensada pela dor sofrida. No caso de protesto e/ou 

negativação de pessoa jurídica, a ilegalidade dos apontamentos, por si só, 

gera dano moral, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se 

tratando de protesto indevido, a jurisprudência entende haver lesão à 

honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois 

o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de 

reflexos patrimoniais: “CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA 

MERCANTIL. ENDOSSO-MANDATO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO MANDATÁRIO E MANDANTE. 

DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURADO. 1. Conforme o 

entendimento sufragado no Colendo STJ, em caso de protesto indevido, a 

instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da ação 

e o emitente responde de forma solidária com o endossatário-mandatário 

pelo ato ilícito e dano moral infligidos a parte autora, por sua negligência 

em não verificar a higidez do título. (Súmula n. 476 do STJ: “O 

endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por 

danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de 

mandatário.” (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012). 

2. O protesto indevido de título de crédito, por si só, gera dano moral à 

pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se 

tratando de protesto indevido, a jurisprudência entende haver lesão à 

honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois 

o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de 

reflexos patrimoniais. 3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-DF 

- APC: 20110710011305, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 

17/06/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/07/2015 . Pág.: 335)” Por tais alegadas razões, o dano em questão 

independe de prova de sua ocorrência, sendo configurado pela força dos 

próprios fatos, ou in re ipsa, posto que a própria negativação e protesto 

indevidos já causam incômodos e constrangimentos desnecessários, 

percalços estes que suplantam em muito o mero aborrecimento. Assim 

sendo, o prejuízo imaterial - consubstanciado na ocorrência do dano 

psíquico – nestes casos é presumido, não havendo motivo para impor ao 

pleiteante a necessidade de demonstrar cabalmente que fora 

indevidamente atingido pelo ato que ora se combate. O nexo de 

causalidade entre o infortunado dano ocasionado e o ato da parte adversa 

na presente demanda resta devidamente comprovado pelo fato de que 

fora esta a responsável pela negativação e protesto indevidos, conforme 

demonstram os documentos colacionados à inicial. Não obstante, 

oportunizado o contraditório e ampla defesa, a parte requerida deixou de 

se insurgir à ilegalidade da cobrança, bem como aos documentos juntados 

pela autora, cingindo-se tão somente à arguição de ilegitimidade passiva e, 

pedido de aplicação de danos morais, observados os parâmetros da 

razoabilidade. Por fim, em relação ao arbitramento dos danos morais, 

estes deverão, conforme sua natureza, ter dupla função: reparatória para 

o requerente e inibitória de novas e ilegais condutas para a requerida. 

Assim, visa-se com a condenação não somente compensar a parte dos 

danos à si ocasionados, como também - até de forma educativa - inibir o 

causador do dano de novamente agir de tal culposa forma. Dispositivo 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

articulado na inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento, à 

requerente, da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos 

morais, devendo sobre tais valores incidir correção monetária desde a 

citação e juros legais no patamar de 01% (um por cento) ao mês desde a 

sentença, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 98 de 245



Justiça. Mantenho a decisão proferida em tutela provisória, obrigando à 

requerida a manter retirado e proibindo-a de protestar e/ou inscrever o 

nome/CNPJ da autora nos cadastros de proteção ao crédito. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. A título de 

sucumbência, tendo a autora decaído da parte mínima do pedido, condeno 

a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono adverso, os 

quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do Código de 

Processo Civil, arbitro em 10% sobre o valor da condenação. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-46.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11730454 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000212-31.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

TOPTIRO XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11730590 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000213-16.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11730898 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000214-98.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICIA TSINHOTSE E O XAVANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUELL DA SILVA RIBEIRO OAB - GO0033372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11730938 e da audiência designada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000173-34.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL MARIE PIERRE CARO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora da decisão de ID nº 

11731168 e da audiência designada nos autos, bem como para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência 

do(a) Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Citação/Intimação, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000020-35.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO SOARES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, fornecer meios ou efetuar o pagamento da diligência do(a) 

Oficial(a) de Justiça, conforme Portaria nº 02/2018 deste Juízo, para 

cumprimento do mandado de Busca e Apreensão, cuja guia para 

recolhimento encontra-se no portal do Tribunal deste estado 

(www.tjmt.jus.br), link serviços, Guias, Guia de diligências, item Emissão 

de Guia de Diligência, comprovando o recolhimento com a juntada do 

comprovante do depósito nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001679-79.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLACE ELLER MIRANDA OAB - MG56780 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA NAKAYAMA RUGNO (DEPRECADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: Intimação da parte autora para juntar nos autos 

o pedido de conversão da ação monitória, bem como a decisão que 

deferiu a conversão e a decisão determinado a penhora, conforme ato 

deprecado para seu devido cumprimento, ficando ciente que, caso este 

Juízo não seja atendido até no prazo de 30 (trinta) dias, a presente será 

devolvida sem cumprimento, conforme determina o Capítulo II. Seção 7. 

Art. 393 da CNGC deste Estado, tendo em vista de que os documentos 

juntados não se tratam dos documentos solicitados.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010332-92.2010.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON G. MENEZES & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO)

MAYKELL EDUARDO MIYAZAKI OAB - MT0009663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRA CAMINHOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO GALLETTI OAB - MT0013363A 

(ADVOGADO)

THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS OAB - MT0011407A (ADVOGADO)

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT0006057A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010332-92.2010.8.11.0021 EXEQUENTE: NILSON G. 

MENEZES & CIA LTDA - ME Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A (REQUERIDO)

DISKOTEL ELETRO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU OAB - MG0080702A (ADVOGADO)

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

SARA RIOS ANUNCIACAO OAB - GO34112 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010097-18.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIVANE FERREIRA DE SOUZA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-18.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIVANE FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECULUS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A (REQUERIDO)

DISKOTEL ELETRO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU OAB - MG0080702A (ADVOGADO)

KARULLINY NEVES DA SILVA OAB - GO0039766A (ADVOGADO)

SARA RIOS ANUNCIACAO OAB - GO34112 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010097-18.2016.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCIVANE FERREIRA DE SOUZA Na ulterior petição colacionada ao feito, o 

patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores vinculados 

aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa do 

credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 
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procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001703-10.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER FREITAS SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME GUERINO BORGES OAB - GO27586 (ADVOGADO)

PAULO HENRIQUE MEDEIROS OAB - GO49036 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001703-10.2017.8.11.0021 REQUERENTE: KLEBER FREITAS SOUTO 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, 

etc. Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9099/95. 

Compulsando os autos, verifico que a parte reclamante requereu a 

extinção da ação, conforme pedido de desistência lançada na certidão da 

movimentação Id. nº 11161680. Assim, desnecessária a anuência da parte 

reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. Diante do acima exposto, nos 

termos do artigo 485, VIII do NCPC, c/c Enunciado nº 90 – FONAJE, 

HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Id. nº 11161680 e 

SUGIRO PELA EXTINÇÃO do presente feito, sem julgamento do mérito. Sem 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 

Desnecessária a intimação das partes, vez que não há interesse recursal 

algum, já que a própria parte autora requereu a desistência em questão, e 

não há a necessidade, como já referido, de a parte ré manifestar-se pela 

concordância. Após, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001368-88.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZE KERCHE CHESCO FRAPPORTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCK FEITOSA CAMARA OAB - GO33571 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001368-88.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DENIZE 

KERCHE CHESCO FRAPPORTI Considerando que não houvera até o 

momento, a composição da lide, defiro o pedido formulado no id nº 

10950738. Por conseguinte, cumpra-se a decisão constante do id nº 

10852344. Às providências. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 

Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-12.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000168-12.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 

efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000169-94.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000169-94.2018.8.11.0021 REQUERENTE: 

ATACADO DE SECOS E MOLHADOS CASTRO'S EIRELI - EPP Inicialmente, 

determino que o trâmite processual ocorra sem o recolhimento de custas 

prévias em primeiro grau de jurisdição, conforme expressa disposição 

contida no artigo 54 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1.995. 

Estando o feito, aparentemente, em conformidade com o artigo 783 da Lei 

n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) e tendo o 

exequente apresentado-se como o credor à quem a lei confere o título 

executivo (artigo 778 caput), cite-se o executado, nos termos do artigo 

238 caput do diploma referido, para integrar a relação processual. A 

citação deverá ser pessoal e será perfectibilizada mediante carta com 

aviso de recebimento (artigo 18, inciso I da Lei n.º 9.099/95), podendo, no 

entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou procurador do 

executado, conforme disposição contida no artigo 242 do regramento de 

regência, ou entregue na ao encarregado da recepção de pessoa jurídica 

ou firma individual (artigo 18, inciso II da Lei n.º 9.099/95). Conforme exige 

o artigo 250, inciso II, do diploma adjetivo cível, deve constar no mandado 

que a citação tem como finalidade a quitação do débito no prazo de 03 

(três) dias (artigo 827, parágrafo 1º), sob pena de penhora de tantos bens 

quanto bastem para a garantia da obrigação – principal, juros e eventuais 

custas e honorários advocatícios. O termo inicial para o pagamento será 

aquele previsto no artigo 829 caput (três dias a partir da citação). Acaso 

intencione o executado apresentar embargos à execução, deverá a parte 

fazê-lo no bojo dos próprios autos, tais somente serão aceitos após a 
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efetivação de penhora de bens/valores, e após a consecução de 

audiência de conciliação (artigo 53, parágrafo 1º da Lei n.º 9.099/95). Não 

ocorrendo o pagamento, independentemente de nova deliberação, 

intime-se o exequente para postular por típicas medidas executórias. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001014-63.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA GRASIELLA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001014-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ROSANA GRASIELLA SILVA 

FARIA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Inicialmente rejeito as preliminares aventadas pela defesa, visto que se 

confundem com o mérito. Trata-se de AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por ROSANA GRASIELA SILVA FARIA em face de 

BANCO BRADESCARD – S/A, onde a autora alega, em síntese, que teve 

seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito de forma 

totalmente indevida por ordem da Reclamada, pois desconhece a dívida 

que ensejou a respectiva negativação, pugnando assim pela declaração 

de inexistência de débitos, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido em razão da negativação indevida de seu nome. 

Citada, a Reclamada ofertou contestação, impugnando os pedidos da 

inicial e sustentando que os serviços foram devidamente contratados pela 

parte autora, bem como pela inexistência do dever de indenizar ante a 

regularidade na inscrição do nome da autora em razão dos débitos em 

aberto, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos, a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em negativação indevida – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifica-se que a Reclamante 

colacionou provas satisfatórias a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com a inclusão de extrato de negativação 

constando seu nome, bem como diversos outros documentos que 

corroboram com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que a Reclamada não trouxe aos autos elementos modificadores 

dos direitos da parte autora, quais sejam, documentos comprovando a 

regularidade da inclusão de seu nome nos bancos restritivos de crédito, 

uma vez que o contrato colacionado em sua defesa não foi assinado pela 

parte autora, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do 

NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a falsidade 

das assinaturas no termo de adesão, mormente na formação dos 

caracteres que compõe o nome da parte autora, sendo completamente 

divergentes na forma e no tipo em comparação com os demais 

documentos colacionados pela Reclamante. Assim, diante da análise 

minuciosa da documentação que acompanha os autos, tenho que o direito 

milita em favor da Reclamante. DO DANO MORAL No tocante ao quantum 

indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a negativação de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito em razão de dívida desconhecida supera o mero aborrecimento. 

Destarte, levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a 

situação econômica das partes, bem como demais circunstancias em que 

os fatos se desenvolveram, revela-se razoável o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da Reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a 

extinção do processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a 

nulidade do contrato e a inexigibilidade do débito que deu origem a 

negativação do nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, 

com a expedição de ofício para os respectivos órgãos de proteção ao 

crédito e congêneres solicitando a imediata exclusão do nome da 

reclamante, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de 

incorrer em crime de desobediência; b) CONDENAR a empresa Reclamada 

a pagar indenização por danos morais ocasionados a reclamante 

ROSANA GRASIELA SILVA FARIA no valor R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 17 de Janeiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010311-77.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI GONÇALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THANYA ALVES MARTINS OAB - MT0014996A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010311-77.2014.8.11.0021 REQUERENTE: EDINEI GONÇALVES DA SILVA 

REQUERIDO: MARIA DE LOURDES A. DE JESUS - ME Vistos etc., 
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Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O feito comporta julgamento antecipado da lide, 

eis que a matéria sob exame depende tão somente de análise da prova 

documental, a qual já foi produzida no processo. Justifico a prolação da 

sentença em uma ação de cobrança de cheque, posto que perderam a 

executividade devido a prescrição (ação foi ajuizada há mais de seis 

meses expiração da data de apresentação). Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA ajuizada por EDINEI GONÇALVES DA SILVA contra MARIA DE 

LOURDES A. DE JESUS – ME onde o reclamante aduz ser credor do 

reclamado da quantia de R$ 1.489,92 (hum mil quatrocentos e oitenta e 

nove reais, noventa e dois centavos). No mérito, o Reclamando sustenta 

que foi vítima de furto por sua ex-funcionária, a qual levou da loja diversas 

folhas de cheques, tomando ciência somente no dia 12/02/2014 quando 

recebeu uma ligação da “Relojoaria Suiça” confirmando se poderia efetuar 

o depósito do cheque, momento que efetuou o registro de boletim de 

ocorrência perante a autoridade policial. Pois bem. Ocorre que em nenhum 

momento nos autos o Reclamado afirma ter sustado os cheques furtados 

e que teriam sido objeto da controvérsia, bem como o fato gerador da 

inscrição de seu nome no banco de dados e cadastros de consumidores 

inadimplentes conforme alegado em sua contestação. Tal ônus lhe 

pertence nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Ademais, tenho 

que não basta a apresentação de Boletim de Ocorrência informando o 

banco e diversos locais e comércios sobre a ocorrência do furto. É 

necessário formalizar a sustação do cheque, conforme art. 36 da Lei n. 

7.357/85 (Lei do Cheque). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no 

art. 487, inciso I do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA 

INICIAL DA PARTE AUTORA, com a extinção do processo com julgamento 

do mérito para o fim de CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia 

de R$ 1.489,92 (hum mil quatrocentos e oitenta e nove reais, noventa e 

dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde 14/01/2014 e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 24 de Janeiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001145-38.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARISTELA GIACOMOLLI 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o julgamento 

antecipado, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MARISTELA 

GIACOMOLLI em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO contratado no valor de 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos). Sustenta ainda que ao analisar suas faturas, notou que a 

estava pagando valores muito acima do que o contratado, chegando a 

pagar até R$ 36,83 (trinta e seis reais e oitenta e três centavos), sem seu 

consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa são completamente ilegíveis e não permitem uma análise 

segura por parte deste órgão julgador, além do fato que a defesa 

apresentada refere-se a outro processo, visto que as partes são 

totalmente diferentes, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 
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quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, a 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MARISTELA GIACOMOLLI no valor de R$ 3.000 (três mil reais), 

valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de 

publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá ainda a parte 

Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de Internet da 

parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 

de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001419-02.2017.8.11.0021 REQUERENTE: LOURIVALDO GONCALVES 

DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por LOURIVALDO 

GONCALVES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

noventa e nove centavos). Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel 

e que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, pugnando assim pela 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 
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satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas 

pela mesma no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante LOURIVALDO GONCALVES DA SILVA no valor de R$ 3.000 

(três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001393-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SILVANA BORGES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por SILVANA BORGES 

DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, pugnando assim pela restituição em dobro 

dos valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de 

danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de 

Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em 
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danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência 

sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante SILVANA 

BORGES DOS SANTOS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001396-56.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RAQUEL RIBEIRO SANTIAGO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 
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Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por RAQUEL RIBEIRO SANTIAGO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO contratado no valor de R$ 39,99 

(trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Sustenta pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante RAQUEL 

RIBEIRO SANTIAGO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001399-11.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JESSICA LORENA DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 

conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por JESSICA LORENA DE MORAES SILVA em face 

de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, 

que é assinante do plano da operadora VIVO contratado no valor de R$ 

35,99 (trinta e cinco reais e noventa e nove centavos). Sustenta pela falta 

de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição em dobro dos valores cobrados 

indevidamente, bem como reparação a título de danos morais que entende 

ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 
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DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante JESSICA LORENA DE MORAES SILVA 

no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Caberá ainda a empresa reclamada proceder com o 

cancelamento do plano de internet da reclamante. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001453-74.2017.8.11.0021 REQUERENTE: BARBARA ELLEN RODRIGUES 

GUERRA DE BARROS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente 

rejeito a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por BARBARA ELLEN 

RODRIGUES GUERRA DE BARROS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e 

noventa e nove centavos) mensais. Sustenta pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela alteração de seu plano inicialmente contratado sem sua 

autorização por mais oneroso, vindo a pagar até R$ 45,95 (quarenta e 

cinco reais e noventa e cinco centavos), pugnando assim pela restituição 

em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 
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telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante BARBARA ELLEN RODRIGUES 

GUERRA DE BARROS no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Caberá ainda a empresa reclamada 

proceder com o cancelamento do plano de internet da reclamante. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001451-07.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA 

LARROQUE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a 

preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde 

com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste 

juízo ante a necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que 

não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade 

da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por ANDRÉIA DA 

SILVA LARROQUE em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO contratado no valor de R$ 124,99 (cento e vinte e quatro reais e 

noventa e nove centavos). Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel 

e que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

alteração de seu plano inicialmente contratado sem sua autorização por 

mais oneroso, vindo a pagar até R$ 419,11 (quatrocentos e dezenove 

reais e onze centavos), pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 
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suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante ANDRÉIA DA SILVA LARROQUE no 

valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de 

Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001402-63.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DELEIZE SILVA CORREA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por DELEIZE SILVA 

CORREIA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO 

contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos), mensais. Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel e que 

esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água 

Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando 

tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, pugnando assim 
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reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante DELEIZE 

SILVA CORREIA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta 

sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001418-17.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANELYSE LEIGH CORDEIRO 

BRITO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Inicialmente rejeito a 

preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a necessidade da 

realização de perícia técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 

9.099/95 que permita inferir que a complexidade da causa – e, por 
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conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada 

à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a 

peça de ingresso, bem como dos documentos juntados, possibilita a 

compreensão dos fatos, da causa de pedir e do pedido, permitindo a 

ampla defesa da parte adversa e a aplicação do direito ao caso concreto. 

Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios 

distintos - quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo 

(matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor 

complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e 

não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 

(RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por ANELYSE LEIGH CORDEIRO BRITO em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO contratado no valor de R$ 39,99 

(trinta e nove reais e noventa e nove centavos), mensais. Sustenta pela 

falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim reparação a título de danos morais que entende ter 

sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela reclamada. No 

mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo 

pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela 

inexistência do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa são completamente ilegíveis e não permitem 

uma análise segura por parte deste órgão julgador, não cumprindo assim 

com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante ANELYSE 

LEIGH CORDEIRO BRITO no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001413-92.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO JEOVANN CORAL 

REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

RECLAMATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 

proposta por PAULO JEOVANN CORAL em face de RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que adquiriu 

no site da empresa reclamada um “Monitor Game para E-Sports BenQ Tela 

Full HD 21,5 LED, Widescreen”, entretanto, jamais recebeu a mercadoria. 

Alega que entrou em contato por diversas vezes via e-mail com a 

reclamada, sendo que após diversos contatos esta informou que o pedido 

havia sido entregue, porém, jamais foi entregue a mercadoria e tampouco 

restituído o valor pago, pugnando ao final pela reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido, bem como pela restituição dos valores 

pagos. Citada, a empresa reclamada confirmou a existência da compra, 

sustentando não ter culpa no atraso, tendo em vista que o produto objeto 

da lide não foi entregue em razão de diversas tentativas de entrega sem 

sucesso, bem como pela inexistência do dever de indenizar, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem, da análise dos 

autos, bem como dos documentos que o instruem, tendo que o direito milita 

em favor da reclamante, pois em que pese as alegações da parte 

reclamada no tocante as tentativas de entrega, não foi capaz de modificar 

os direitos da parte autora, nos termos do art. 373, II do NCPC, visto que a 

reclamante apresentou provas satisfatórias (e-mails, notas fiscais e 

comprovantes de pagamento) que comprovam a verossimilhança de suas 

alegações. De início destaca-se que toda venda efetuada é claramente 

definido pelo fornecedor o prazo de entrega dos produtos objetos do 

contrato. Na documentação que acompanha o presente verifica-se que o 

produto adquirido jamais foi entregue. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado o pagamento de seu produto, teve seu acordo frustrado pela 

requerida, que não lhe entregou a mercadoria. Cumpre salientar que o 

simples atraso na entrega de produto, por si só, não é suficiente a 

amparar o pleito indenizatório, entretanto o atraso na entrega de bem 

adquirido por prazo considerável supera o mero aborrecimento, 

caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte 

daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o 

descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda que fez, 

como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. Nesse 

sentido, nossa Egrégia Turma Recursal firmou o seguinte entendimento: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA VIA 

INTERNET (JOGO DE PANELA) - PRODUTO NÃO ENTREGUE - ALEGAÇÃO 

DE CULPA DA TRANSPORTADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RECURSO QUE VISA 

MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do 

fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em 

decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do 

CDC. Havendo a compra de produto (jogo de panela), com data certa de 

entrega, e não havendo a entrega do mesmo, imperioso o dever de 

indenizar, material e moralmente. O valor da indenização por danos morais 

deve ser fixada em consonância com os critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, sendo que majoro o valor fixado de R$ 1.000,00 (mil 

reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (RI 277/2014, DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 10/06/2014, Publicado 

no DJE 16/07/2014)” DO DANO MORAL No tocante ao quantum 

indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se 

presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a não 

entrega da mercadoria adquirida configura dano moral indenizável. E 

visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, 

dentro do prazo de entrega pactuado, informar a possibilidade de eventual 

atraso na entrega, para que o consumidor busque alternativas para evitar 

a geração de danos, tal como a desistência de compra – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com a entrega do produto. No caso em 

testilha, verifica-se que o reclamante tentou de forma administrativa 

resolver o impasse entrando em contato por diversas vezes com a 

requerida, restando infrutíferas todas as tentativas. Assim, no tocante ao 

pedido de reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de 

mero dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de 

expectativa pela falha na entrega do produto frustram a relação de 

consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, tendo em 

vista os valores envolvidos na relação jurídica, o caráter sancionatório da 

medida, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do reclamante. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não 

foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado 

outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além 

de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e 

em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, 

a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do 

CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito 

é no caso de engano justificável, tal qual vislumbro no presente caso, vez 

que a cobrança não era indevida, apenas não foi aperfeiçoada de maneira 

satisfatória. Com efeito, o reclamante tem direito à devolução do valor que 

pagou pela mercadoria de R$ 750,12 (setecentos e cinquenta reais e doze 

centavos), porém na sua forma simples, o que afasta a regra prevista no 

art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, já que a cobrança 

efetuada não era indevida. DISPOSITIVO Diante do exposto e por tudo 

mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS da inicial, com a extinção 

do processo com julgamento do mérito para: A) CONDENAR a empresa 

reclamada RN COMERCIO VAREJISTA S.A, a restituir o valor de R$ 750,12 

(setecentos e cinquenta reais e doze centavos), porém em sua forma 

simples, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento 

e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação; B) CONDENAR a 

empresa reclamada RN COMERCIO VAREJISTA S.A a pagar a quantia de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais 

ocasionados ao reclamante PAULO JEOVANN CORAL, valor com a 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (404 e 405 do CC) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da publicação desta 

sentença (súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001416-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA APARECIDA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Emanuel de Tal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001416-47.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: EMANUEL DE TAL Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 25 de janeiro de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Porém, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001450-22.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR SOUZA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001450-22.2017.8.11.0021 REQUERENTE: VALDEMIR SOUZA DO 

CARMO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por VALDEMIR SOUZA 

DO CARMO em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

vivo/SA há mais de dois anos com os números (66) 99637-4583 e (66) 

996494458 e assim aderiu ao plano acordado no valor de R$ 33,99 (trinta 

e três reais e noventa e nove centavos), mensais. Sustenta pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

pugnando assim pela restituição do indébito, bem como reparação a título 

de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de 

Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

tampouco 3G e sequer 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 
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frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante VALDEMIR SOUZA DO CARMO no valor 

de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a 

partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Caberá ainda a empresa reclamada proceder com o cancelamento do 

plano de Internet do Reclamante, devendo portanto manter somente a linha 

ativada pré-pago. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010242-74.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELLA SOARES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA B G ROMIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010242-74.2016.8.11.0021 REQUERENTE: GABRIELLA SOARES DE 

ARAUJO REQUERIDO: FABIANA B G ROMIO - ME Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

A requerida arguiu preliminares, de modo que passo a apreciá-las. Aduz 

pela ilegitimidade passiva ad causam, eis que toda narrativa da inicial 

aponta como único responsável pelos supostos danos suportados pela 

Requerente o seu ex-companheiro Clébis Ney Ribeiro de Araújo. Tal 

preliminar prospera, pois toda a narrativa da peça exordial, bem como os 

documentos colacionados aponta para as vicissitudes existentes entre os 

ex conviventes, não tendo qualquer participação da empresa ora 

demandada. Ademais, tenho que a Requerente não logrou êxito em 

demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme preconiza o 

Código de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo do seu direito; ...”. DISPOSITIVO Ante todo o 

exposto, com arrimo no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA PELA 

EMPRESA REQUERIDA e SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000667-30.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SANDRA APARECIDA DE 

MAGALHAES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. 
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DANOS MORAIS” propostas por SANDRA APARECIDA DE MAGALHÃES 

em face do MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, onde a parte autora alega, 

em síntese, que foi contratada em 16/03/2016, exercendo a função de 

Auxiliar de Serviços Gerais. Sustenta que além de não cumprir o que 

dispõe em contrato a respeito da comunicação prévia de 30 dias, a ré 

também não explicou o motivo de tal rescisão. Assevera que foi demitida 

injustificadamente pelo distrato em 30/12/2016, sem aviso prévio e sem a 

realização do acerto de contas. Finaliza, requerendo o pagamento das 

férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13º 

salário integral e proporcional, FGTS e multa de 40%, e aviso prévio 

indenizado. Com isso, requereu o reconhecimento do vínculo empregatício, 

bem como o pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos 

morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entende ter sofrido 

em razão da injustificada rescisão. Pois bem. Conheço diretamente do 

pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação 

probatória. Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o 

“Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. 

Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao 

FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, 

Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que a Requerente foi contratada 

pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem concurso público, em 

16/03/2016, para laborar na função de Auxiliar de Serviços Gerais, cujo 

contrato temporário fora rescindido unilateralmente pela Requerida no dia 

30/12/2016. É certo que a contratação temporária é modalidade 

excepcional de ingresso nos quadros do serviço público, permitida para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 

conforme preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Vale esclarecer, que a 

despeito de tratar-se de atividade essenciais, quando preenchidos os 

requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando 

existente situação de caráter excepcional e transitório. O Supremo 

Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A natureza 

permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas 

áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a 

autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir 

demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada 

ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo o 

contrato temporário discutido nestes autos, no período compreendido 

entre 16/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, em 

repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 

Requerente prestou serviços de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo que 

permanece o contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a 

indenizar as férias correspondente a todo o período contratual, 

acrescidas do terço constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de 

vigência do contrato, sob pena de enriquecimento sem causa. No caso, a 

parte Requerente faz jus ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas 

do terço constitucional, limitado aos períodos de 02/03/2016 a 04/10/2016 

de forma proporcional, já observada a prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que o 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, o Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. Por fim, saliento que a indenização por dano moral objetiva 

reparar, mediante pagamento em pecúnia, a lesão causada à imagem, à 

honra ou estética de quem sofreu o dano. Inegável que o Requerido 

possui prerrogativa legal de avaliar a concessão de benefícios. Para gerar 

constrangimento ou abalo que caracterizem a ocorrência de dano moral, 

seria necessária a extrapolação dos limites deste seu poder-dever. 

Ocorreria, por exemplo, se utilizado procedimento vexatório pelo 

Requerido, o que não foi alegado na exordial. Este, ademais, não 

comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder seu benefício, 

sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS 

NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das verbas atinentes ao 

FGTS durante o período em que a Requerente prestou serviços ao 
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MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendido entre 16/03/2016 a 30/12/2016, além 

do pagamento das verbas rescisórias referentes a metade dos salários, 

13º e férias proporcionais no valor de R$ 1.297,97 (um mil duzentos e 

noventa e sete reais e noventa e sete centavos). Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), e 

correção monetária com base no índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 

62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o Índice de Preços 

ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com decisão do 

Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Transitada em julgado a decisão, 

à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a sentença nos 

termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001364-51.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CRISTIANO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

De início faz-se referência ao instituto da revelia que se impõe a 

reclamada, posto que, citada, tomou conhecimento da ação proposta e, 

apesar de ter comparecido à audiência conciliatória, deixou transcorrer in 

albis o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar contestação. Aplica-se ao 

caso o prescrito no art. 344 do Código de Processo Civil. Entretanto, 

impera constar que à revelia faz presumir verdadeiros os fatos alegados 

na exordial, desde que se trate de direito disponível, mas não importa 

necessariamente em procedência do pedido, pois deve o Juiz verificar se 

o pleito da do autor tem fundamento, para só assim, decidir-se por 

possível condenação. Desta feita, não obstante a caracterização da 

revelia, entendo ser medida de rigor a análise de mérito da ação, pelo fato 

de que a revelia por si só, não tem o condão de gerar a procedência da 

ação. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando 

o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há 

necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por CRISTIANO DA 

SILVA FERREIRA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é cliente da ora requerida, prestadora 

de serviço de telefonia móvel e da internet, tempo em que vem cumprindo 

rigorosamente com a sua obrigação contratual, pagando em dia os valores 

devidos em contraprestação ao serviço contratado. Sustenta pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, bem como no ato da contratação do plano lhes foi oferecido 

um plano de internet 4G, sendo informado que não teria nenhum problema 

em relação ao sinal e que em toda cidade pegaria sinal 4G, entretanto, na 

cidade o sinal disponível não comporta nem 2G, razão pela qual pugna 

pela reparação a título de danos morais que entende ter sofrido em razão 

de publicidade enganosa. Pois bem. Resta clarividente dos autos a 

situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em 

relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e 

informações sobre o produto e serviço e de elevado poder econômico, 

capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, razão pela 

qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a 

inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de 

seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja 

em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de Internet 4G ao requerente sem dispor de 

viabilidade técnica na região, não cumprindo com o disposto no contrato. O 

CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda 

informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por 

qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como a ausência completa de sinal 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 
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prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante CRISTIANO DA SILVA FERREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001584-49.2017.8.11.0021 REQUERENTE: RUBENS CESAR DE CASTRO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Inicialmente, 

deve ser consignado que no caso em tela se aplica o artigo 355, I do CPC, 

razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e 

da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide. 

Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR c/c INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL proposta por RUBENS CESAR DE CASTRO face de ITAU 

UNIBANCO S/A, onde a parte autora narra, em síntese, que teve seu nome 

incluído indevidamente nos órgãos restritivos de crédito por ordem da 

empresa reclamada, uma vez que a respectiva negativação ocorreu com 

base em dívida excluída, tendo em vista renegociação da dívida em novo 

contrato de empréstimo, razão pela qual pugna pela repetição do débito 

cobrado, bem como indenização por danos morais que entende ter sofrido 

em razão desses fatos. Citada, a reclamada apresentou contestação, 

aduzindo pela inexistência do dever de indenizar, uma vez que tomou 

todas as providências necessárias para evitar ou minimizar os danos e 

prejuízos sofridos pela parte autora, bem como pela existência de 

diversas restrições preexistentes em nome do autor, pugnando ao final 

pela improcedência de todos os pedidos da inicial. Pois bem. A ação deve 

ser julgada improcedente, senão vejamos. Da petição inicial, vê-se que a 

causa de pedir resulta da alegação de que o autor teve sua imagem e 

honra abaladas pela inclusão indevida de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito, uma vez que a respectiva dívida que ensejou tal negativação 

ocorreu com base em contrato excluído/inexistente. Ocorre que, ao 

compulsar detidamente os autos, notadamente no extrato de negativação 

anexado à exordial, verifico a existência de diversas restrições 

preexistentes eu seu nome na época do lançamento pela reclamada, não 

fazendo jus a pretendida indenização por dano moral. Aliás, a respeito 

deste tema, importante colacionar o entendimento esposado pela nossa 

Egrégia Turma Recursal Cível do Mato Grosso: (GRIFO) “RECURSO 

INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - 

VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE 

PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 

RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - 

RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, 

conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das 

alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser 

diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao 

consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte 

hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de 

falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. 

Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da 

empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de 

que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de 

restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o 

dano moral. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, 

DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) Daí porque se 

conclui que a pretensão formulada nos autos não enseja a reparação por 

danos morais, tendo em vista a existência de restrições preexistentes em 

nome do autor. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de 

valores indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado 

para restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos 

moldes do art. 42, p.ú, do CDC. No entanto, o reclamante não elaborou 

pedido específico detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem 

direito a restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de 

sentença ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do 

exposto e por tudo mais que consta nos autos, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, bem 

como IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS, com a extinção do processo 

com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 
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efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000672-52.2017.8.11.0021 REQUERENTE: EDSON FLORENTINO 

DIONERES REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA NAZARE Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Trata-se de “RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 

EMPREGATÍCIO, COM PAGAMENTO DE VERBAS RESPECTIVAS CC. 

DANOS MORAIS” propostas por EDSON FLORENTINO DIONERES em face 

do MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, onde a parte autora alega, em 

síntese, que foi contratada no início do ano de 2012 para laborar na 

função de limpeza, asseverando ainda que foi demitido injustificadamente 

pelo distrato em julho de 2016, sem aviso prévio e sem a realização do 

acerto de contas. Finaliza, requerendo o pagamento das férias integrais e 

proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional, 13º salário integral e 

proporcional, FGTS e multa de 40%, e aviso prévio indenizado. Com isso, 

requereu o reconhecimento do vínculo empregatício, bem como o 

pagamento das verbas rescisórias e indenização por danos morais no 

patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entende ter sofrido em razão 

da injustificada rescisão. Pois bem. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. 

Segundo já definiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, o “Decreto 

20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse 

modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS 

em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. 

Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo 

interno não provido.” (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 

16/03/2016). No mais, dos autos se extrai que o Requerente foi contratado 

pelo MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT, sem concurso público, em 

01/03/2012, para laborar na função de Serviços de Limpeza, cujo contrato 

temporário fora rescindido unilateralmente pela Requerida em julho de 

2016. É certo que a contratação temporária é modalidade excepcional de 

ingresso nos quadros do serviço público, permitida para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme 

preceitua o artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência e, também, a seguinte: [...] IX - a lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.” Vale esclarecer, que a 

despeito de tratar-se de atividade essenciais, quando preenchidos os 

requisitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando 

existente situação de caráter excepcional e transitório. O Supremo 

Tribunal Federal já firmou orientação no sentido de que “A natureza 

permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas 

áreas da saúde, educação e segurança pública – não afasta, de plano, a 

autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir 

demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada 

ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a 

contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do 

art. 37, inc. IX, da Constituição da República” (ADI 3247, Relator (a): Min. 

CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 1808-2014). O instituto 

da contratação temporária, não obstante sua importância para a garantia 

do funcionamento da máquina pública em situações ocasionais, 

comumente é utilizado para burlar a obrigatoriedade de Concursos 

Públicos para o preenchimento de funções públicas que deveriam ser 

permanentes. É o que se verifica no caso em comento, porquanto 

descaracterizado o caráter temporário e excepcional do contrato por 

tempo determinado. Isto porque, a Lei Municipal nº 453/2015, autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação por um 

período de até 12 (doze) meses, conforme carga horária estabelecida no 

referido documento. Veja-se: “Art. 37. A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, a seguinte: 

[...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 

prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 

com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 

em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração; [...] § 2º - A não observância do 

disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 

autoridade responsável, nos termos da lei.” Desta feita, declaro nulo os 

contratos temporários discutido nestes autos, no período compreendido 

entre 01/03/2012 a 21/12/2012, 10/03/2014 a 04/07/2014, 05/07/2014 a 

30/12/2014 e 22/03/2016 a 30/12/2016. No tocante ao Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço – FGTS adoto o posicionamento do STF, ao julgar, 

em repercussão geral, o RE 596478/RR, publicado em 01.03.2013, 

estabeleceu que, declarada a nulidade dos contratos celebrados, o 

recolhimento do FGTS por parte da Administração Pública em favor do 

trabalhador é medida que se impõe pela literalidade do disposto no art. 

19-A da Lei 8.036/90, cuja constitucionalidade foi reconhecida na 

oportunidade. Confira-se: “Recurso extraordinário. Direito Administrativo. 

Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-Ada Lei nº 

8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-Ada Lei nº 

8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a 

Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia 

aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao 

salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador a depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário 

ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator (a): Min. ELLEN GRACIE, 

Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 

13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 

28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL02679-01 PP-00068). Veja-se: 

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO 

CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 

REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 

31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO 

À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO 

E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO 

DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE 

SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a 

contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade 

temporária de excepcional interesse público realizada em 

desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal 

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores 

contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes 

ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao 

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, 

com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da 

jurisprudência sobre a matéria.” (RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI 

ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-203 

DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). Assim, não houve rompimento 

do vínculo contratual durante o tempo da contratação em que a 
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Requerente prestou Serviços de Limpeza, pelo que permanece o 

contratante obrigado ao pagamento do 13º salário e a indenizar as férias 

correspondente a todo o período contratual, acrescidas do terço 

constitucional, ao cabo de 12 (doze) meses de vigência do contrato, sob 

pena de enriquecimento sem causa. No caso, a parte Requerente faz jus 

ao recebimento do 13º salário, férias acrescidas do terço constitucional, 

limitado aos períodos de 01/03/2012 a 21/12/2012, 10/03/2014 a 

04/07/2014, 05/07/2014 a 30/12/2014 e 22/03/2016 a 30/12/2016 de forma 

proporcional, já observada a prescrição quinquenal das parcelas 

vencidas. Ademais, conforme já mencionado, as verbas devidas aos 

servidores públicos estão previstas no art. 39, §3º da Constituição 

Federal, o que desde já reconhecemos as verbas devidas a que o 

Requerente faz jus. Entretanto, no caso em apreço, o Requerente não tem 

direito a receber a multa do 477 da CLT, do 467 da CLT, nem mesmo aviso 

prévio, vez que, não se trata aqui de empregado celetista e sim, servidor 

público. Por fim, saliento que a indenização por dano moral objetiva 

reparar, mediante pagamento em pecúnia, a lesão causada à imagem, à 

honra ou estética de quem sofreu o dano. Inegável que o Requerido 

possui prerrogativa legal de avaliar a concessão de benefícios. Para gerar 

constrangimento ou abalo que caracterizem a ocorrência de dano moral, 

seria necessária a extrapolação dos limites deste seu poder-dever. 

Ocorreria, por exemplo, se utilizado procedimento vexatório pelo 

Requerido, o que não foi alegado na exordial. Este, ademais, não 

comprovou qualquer lesão causada em seu patrimônio moral em razão do 

ato administrativo que indeferiu ou deixou de conceder seu benefício, 

sendo, pois, incabível a pleiteada indenização. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS 

NA PRESENTE AÇÃO e determino o recolhimento das verbas atinentes ao 

FGTS durante o período em que o Requerente prestou serviços ao 

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE - MT em razão do contrato temporário 

constante dos autos, compreendido entre 01/03/2012 a 21/12/2012, 

10/03/2014 a 04/07/2014, 05/07/2014 a 30/12/2014 e 22/03/2016 a 

30/12/2016, além do pagamento das verbas rescisórias referentes a 

metade dos salários, 13º e férias proporcionais no valor de R$ 2.802,74 

(dois mil oitocentos e dois reais e setenta e quatro centavos). Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil. A correção monetária incidirá a partir 

do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. Os juros de 

mora e atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao 

mês), e correção monetária com base no índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda 

Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se aplicará o 

Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de acordo com 

decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425. Transitada em julgado 

a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001495-26.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MARINETE FIDELES DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

MARINETE FIDELES DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 32,99(trinta e dois reais e noventa e nove 

centavos). Sustenta ainda que ao analisar suas faturas, notou que a 

estava pagando valores muito acima do que o contratado, chegando a 

pagar até R$ 36,95 (trinta e seis e noventa e cinco centavos), sem seu 

consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 

na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal 4G na cidade, pugnando assim pela 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a empresa Reclamada não logrou êxito em 

comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram 

satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem 

como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 
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seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, além da veiculação de propaganda 

enganosa veiculada na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa da autora. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante MARINETE FIDELES DOS SANTOS no 

valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de 

Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos 

do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001394-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOAO EDSON DE ANDRADE 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por JOAO EDSON DE 

ANDRADE em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO 

contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e nove 

centavos). Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim por reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 
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da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência 

sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante JOAO 

EDSON DE ANDRADE no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001404-33.2017.8.11.0021 REQUERENTE: MENESES RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 
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um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por MENESES 

RODRIGUES DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte 

reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora 

VIVO contratado no valor de R$ 39,99 (trinta e nove reais e noventa e 

nove centavos). Sustenta pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse 

problema é de conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, 

o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar 

em seu número, recebem a mensagem automática mencionando que o 

telefone encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G 

na cidade, pugnando assim por reparação a título de danos morais que 

entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o disposto 

no art. 373, inciso II do NCPC Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante MENESES RODRIGUES DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001422-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: IONE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA proposta por IONE PEREIRA DA 

SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano VIVO CONTROLE DIGITAL – 

1GB – 25 minutos, plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 36,00 

(trinta e seis reais), mensais. Sustenta pela falta de sinal de telefonia 

móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade 

de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim por reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal 

na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE 

RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do mérito para 

o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados ao Reclamante IONE 

PEREIRA DA SILVA no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com 

incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do 

CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação 

desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO 

MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 

26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 
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presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001497-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JAIR DA SILVA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o 

processo maduro e bem instruído a permitir o seu julgamento, em atenção 

aos princípios da celeridade e economia processual versados no artigo 2º 

da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no tocante a inépcia da petição inicial, 

visto que se confunde com o mérito. Rejeito ainda a preliminar no tocante à 

incompetência deste juízo ante a necessidade da realização de perícia 

técnica, haja vista que não há dispositivo na Lei 9.099/95 que permita 

inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência 

do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de 

perícia (MC 15465 / SC). Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como 

dos documentos juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa 

de pedir e do pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a 

aplicação do direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 

3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor 

econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o 

que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de 

apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese 

do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as 

preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por JAIR 

DA SILVA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante 

alega, em síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO há mais 

de dois anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de planos cada 

vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de 

R$ 48,99(quarenta e oito reais e noventa e nove centavos). Sustenta 

ainda que ao analisar suas faturas, notou que a estava pagando valores 

muito acima do que o contratado, chegando a pagar até R$ 66,81 

(sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), sem seu consentimento 

ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e 

que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade de 

Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

quando tentam ligar em seu número, recebem a mensagem automática 

mencionando que o telefone encontra-se desligado, bem como pela 

disposição do sinal 4G na cidade, pugnando assim pela restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título 

de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda 

enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da 

inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade 

de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em 

danos morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 
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reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante JAIR DA SILVA no valor de R$ 3.000 

(três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da 

citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a 

partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá 

ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano 

de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001454-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLAUDETE LUIZA DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano 

VIVO CONTROLE, plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 37.99 

(trinta e sete reais e noventa e nove centavos) mensais. Sustenta ainda 

que ao analisar suas faturas, notou que a estava pagando valores muito 

acima do que o contratado, chegando a pagar até R$ 51.01 (cinquenta e 

um reais e um centavos), sem seu consentimento ou sua solicitação. Por 

fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela repetição do indébito dos valores 

indevidamente cobrados, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 
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consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA 

no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Deverá ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento 

definitivo do plano de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001454-59.2017.8.11.0021 REQUERENTE: CLAUDETE LUIZA DE MORAES 

SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA em face de TELEFONICA BRASIL 

S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano 

VIVO CONTROLE, plano esse que foi contratado no valor fixo R$ 37.99 

(trinta e sete reais e noventa e nove centavos) mensais. Sustenta ainda 

que ao analisar suas faturas, notou que a estava pagando valores muito 

acima do que o contratado, chegando a pagar até R$ 51.01 (cinquenta e 

um reais e um centavos), sem seu consentimento ou sua solicitação. Por 

fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois quando tentam ligar em seu 

número, recebem a mensagem automática mencionando que o telefone 

encontra-se desligado, bem como pela disposição do sinal de 4G na 

cidade, pugnando assim pela repetição do indébito dos valores 

indevidamente cobrados, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 128 de 245



reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que a 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas colacionadas 

em sua defesa atestam que no município somente dispõe do sinal 2G, 

sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente propagado por 

meio de suas publicidades no comércio local, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, a reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados a Reclamante CLAUDETE LUIZA DE MORAES SILVA 

no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Deverá ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento 

definitivo do plano de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001296-04.2017.8.11.0021 REQUERENTE: PAULO CESAR PEREIRA DA 

PAIXAO REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que é assinante do plano da operadora VIVO há mais de dois 

anos e, de tanto a operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais 

vantajosos para o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de R$ 236,29 

(duzentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos), mensais, o mais 

conveniente na ocasião, denominado SMARTVIVO EMP 20GB 600. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e ao decorrer do uso da linha 

adquirida com internet e minutos em ligação, percebeu que a internet 

contratada jamais fora utilizada. Linha essa, que paga três vezes mais o 

valor das outras que possui somente pela ilusão de utilizar a internet, visto 

que é EMPRESÁRIO e depende da mesma para divulgar seu negócio. Por 

fim, aduz pela falta de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de 

conhecimento público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe 

acarretando grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de 

Internet 4G na cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim 

pela restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita 

qualidade do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência 

do dever de indenizar em danos morais, pugnando assim pela 

improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos 

autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, como 

consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de domínio 

técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado poder 

econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra parte, 

razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, deve 

prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. 

Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo – 

consistente em falha na prestação de serviço de telefonia – a parte 

Reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. 

Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida 

em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever 

pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. 

Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o 

deslinde processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de 

inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de 

obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, 

mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e 

conhecimento. No caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou 

provas satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de 

suas alegações, notadamente com a apresentação de demonstrativos de 

serviços constando valores que corroboram com todas as alegações de 

sua inicial. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não logrou 

êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT 

eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte autora, 

bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com 

o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que 

Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a 

causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para com o 

consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não 

cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a 

seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, o reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 
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restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante PAULO CESAR PEREIRA DA PAIXAO 

no valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% 

ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 

de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos 

termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, 

HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de 

decisão constante nos autos. Considerando que a presente comarca é 

servida por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001400-93.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ABDIAS FERREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por ABDIAS FERREIRA DE SOUZA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO há mais de dois anos e, de tanto 

a operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para 

o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de R$ 35.99 (trinta e cinco e 

noventa e nove centavos ) mensais, o mais barato na ocasião, com o 

número (66) 99603-4546. Sustenta ainda que ao passar dos meses e 

analisar suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em 

valores mais elevados do que o contratado, SEM SEU CONSENTIMENTO E 

SEM SUA SOLICITAÇÃO. Por fim, aduz pela falta de sinal de telefonia 

móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório na cidade 

de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes transtornos, pois 

sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por falta de 

disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos valores 

cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos morais 

que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa pela 

reclamada. No mérito, a Reclamada impugna os pedidos da inicial da parte 

autora, aduzindo pela perfeita qualidade do sinal na cidade de Água 

Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de indenizar em danos 

morais, pugnando assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois 

bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte 

Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 

comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar que o 

sinal de telefonia na cidade de Água Boa-MT eram satisfatórios o 

suficiente para modificar os direitos da parte autora, bem como a 

disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme amplamente 

propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas pela mesma 

no tocante ao registro de ligações efetuadas pelo Reclamante não tem o 

condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de serviços de 

telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, 

inciso II do NCPC, não cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II 

do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com negligência sem 

as cautelas devidas, de sorte a causar severos transtornos e 

constrangimentos pela desídia para com o consumidor, oferecendo um 

serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo com o disposto 

no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte disposição: "Art. 

30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada 

por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer 

veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado." O 

princípio da vinculação da oferta, no entanto, não é para punir erros ou 

falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo 

CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se 

que a parte reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, 

apesar de ter realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu 

acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial e o 

dever de indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma 

insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao 

não honrar a venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito 

de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, 

é sabido que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 
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outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. Com 

efeito, a única hipótese em que é vedada a repetição do indébito é no caso 

de engano justificável, o que não vislumbro no presente caso, vez que a 

empresa reclamada não adotou as cautelas necessárias para evitar que 

fosse alterado o plano do Reclamante sem sua autorização e 

conhecimento. No entanto, o reclamante não elaborou pedido específico 

detalhando de forma pormenorizada a quantia a que tem direito a 

restituição, visto que no rito especial é vedada a prolação de sentença 

ilíquida com base em pedido genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL 

DOS PEDIDOS DA INICIAL DA PARTE RECLAMANTE, com a extinção do 

processo com resolução do mérito para o fim de CONDENAR a empresa 

Reclamada TELEFONICA BRASIL S.A a pagar indenização por danos 

morais ocasionados ao Reclamante ABDIAS FERREIRA DE SOUZA no 

valor de R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao 

mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo 

INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 

STJ). Deverá ainda a parte Reclamada proceder com o cancelamento 

definitivo do plano de Internet da parte autora. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1001365-36.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001365-36.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE ANTONIO ALMEIDA 

SOUSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA proposta por JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO contratado no valor de R$ 39,99 

(trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Sustenta pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim por 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 
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credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as provas carreadas 

pela mesma no tocante ao registro de ligações efetuadas pela Reclamante 

não tem o condão de atestar a qualidade do sinal na prestação de 

serviços de telefonia e Internet, não cumprindo assim com o disposto no 

art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, entendo que Reclamada agiu com 

negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, caracterizando o 

dano extrapatrimonial e o dever de indenizar por parte daquele que presta 

o serviço de forma insatisfatória. Assim, ante o descumprimento contratual 

da reclamada ao não honrar a venda que fez, como dela se esperava, 

torna cabível o pleito de danos morais. DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. E como já dito alhures, em regra o descumprimento contratual 

não caracteriza o dano moral, inobstante, na situação em tela, a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

diante da veiculação de propaganda enganosa supera o mero 

aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOSE ANTONIO ALMEIDA SOUSA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001617-39.2017.8.11.0021 REQUERENTE: SABRINA NATALY 

RODRIGUES DE CASTRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Faço consignar, inicialmente, estar o processo 

maduro e bem instruído a permitir o julgamento, em atenção aos princípios 

da celeridade e economia processual versados no artigo 2º da Lei 

9.099/95. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir arguidas pela 

reclamada, visto que se confundem com o mérito. No tocante a preliminar 

de conexão, verifico que não merece acolhimento, pois inobstante os 

fatos e causa de pedir serem semelhantes, bem como por serem as 

mesmas partes, o contrato discutido naquele é diverso do apontado neste 

processo. Ultrapassada as preliminares, passo ao exame do mérito. 

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por SABRINA NATALY RODRIGUES DE 

CASTRO em face de BANCO BRADESCO – S/A, onde a parte autora 

alega, em síntese, que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção 

ao crédito de forma totalmente indevida por ordem da reclamada, pois 

desconhece a dívida que ensejou a respectiva negativação, pugnando 

assim pela declaração de inexistência de débitos, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido em razão da negativação 

indevida de seu nome. Citada, a reclamada ofertou contestação, 

impugnando os pedidos da inicial e sustentando que o débito que originou 

a respectiva negativação ocorreu de maneira regular, pois houve a 

utilização dos serviços (uso do cartão) e sua inadimplência, pugnando 

assim pela improcedência dos pedidos da inicial. Pois bem. Resta 

clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da parte Reclamante, 

como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta detentora de 

domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e de elevado 

poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito da outra 

parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso em tela, 

deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 
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Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com a apresentação de extrato de negativação 

que corrobora com todas as alegações de sua inicial. De outra banda, 

verifico que empresa Reclamada não logrou êxito em comprovar a 

regularidade da inclusão e manutenção do nome da autora nos bancos 

restritivos de crédito, ônus que lhe incumbia, não cumprindo assim com o 

disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, importante dar relevo 

para o fato que a pretensão da parte autora seria facilmente posto em 

terra com a apresentação de contrato assinado ou quaisquer documentos 

referentes ao negócio jurídico constando assinatura e cópias dos 

documentos pessoais da autora comprovando a adesão aos serviços, o 

que não logrou êxito em comprovar. Assim, tenho que resta plenamente 

configurado a má prestação de serviços da empresa reclamada, vista 

que, na qualidade de prestadores desses serviços, devem conferir a 

identidade de quem está realizando qualquer tipo de operação bancária, o 

que não ocorreu no presento caso, causando assim prejuízos à parte 

reclamante com a inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes em razão de uma dívida que a mesma desconhecia. Em 

situação análoga, alguns tribunais pátrios vem firmando o seguinte 

entendimento, a exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: 

“INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA 

BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DA 

INTEGRALIDADE DO SALÁRIO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO CONFIGURADO. A inexistência de comprovação de 

autorização contratual para a realização dos descontos, acrescida do fato 

de a dedução ter subtraído todo o salário da conta bancária da autora, 

configuram conduta ilícita, apta a causar danos de ordem patrimonial, os 

quais merecem a devida compensação. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - APL: 

00138830520108260506 SP 0013883-05.2010.8.26.0506, Relator: Alberto 

Gosson, Data de Julgamento: 25/05/2015, 20ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 29/05/2015)” DO DANO MORAL No tocante ao 

quantum indenizatório, é sabido que tal quantia deve atender aos fins que 

se presta, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, dentre outros prismas, entre eles, a condição 

econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano e 

o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; assim, o valor deve ser 

arbitrado de forma suficiente a causar repercussão em sua esfera 

patrimonial. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral a 

Reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a negativação de seu nome nos órgãos restritivos 

de crédito em razão de dívida desconhecida supera o mero aborrecimento. 

Destarte, entendo que, pelo caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, os valores envolvidos, a situação econômica da 

ofensora e do ofendido, bem como demais circunstancias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$ 3.000 (três 

mil reais). Deixo de adotar a estimativa da inicial, uma vez que os fatos 

discutidos nesta ação possuem a mesma identidade e a causa de pedir 

discutidas na ação 100161909.2017.8.11.0021, tramitando neste mesmo 

juízo, o que acarretaria em enriquecimento sem causa da parte autora e 

que é plenamente vedado em nosso ordenamento jurídico. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL, com a extinção do 

processo com resolução do mérito a fim de: a) DECLARAR a inexistência 

do contrato nº 048261611000031CT que deu origem a respectiva 

negativação do nome da autora nos órgãos restritivos de crédito, com a 

expedição de ofício para os órgãos de proteção ao crédito e congêneres 

solicitando a imediata retirada do nome da reclamante do cadastro nacional 

de inadimplentes, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), além de incorrer em crime de desobediência. b) 

CONDENAR a empresa reclamada a pagar indenização por danos morais 

ocasionados a reclamante SABRINA NATALY RODRIGUES DE CASTRO no 

valor R$ 3.000 (três mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 22 de Fevereiro de 

2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 

caput da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001615-69.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANA LUCIA SOUSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando 

os autos, verifico que a parte reclamante não compareceu à audiência 

conciliatória, tampouco manifestou nos autos justificando sua ausência. O 

Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

....” Aliás, é o que preconiza o art. 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Art. 51. 

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;” 

Assim, SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução de 

mérito, na forma do art. 51, inciso I da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de fevereiro de 2018 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Porém, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º da Lei n.º 

9.099/95. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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1001616-54.2017.8.11.0021 REQUERENTE: DOMINGOS ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Ultrapassada as preliminares, passo 

ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E PROPRAGANDA 

ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL 

ADQUIRIDO - 4G) proposta por DOMINGOS ALVES PEREIRA em face de 

TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em síntese, que 

é assinante do plano da operadora VIVO há mais de dois anos e, de tanto 

a operadora insistir com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para 

o cliente, aderiu ao plano acordado no valor de R$ 31,99 (trinta e um reais 

e noventa e nove centavos) mensais, o mais barato na ocasião, sendo 

VIVO CONTROLE. Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar 

suas faturas, percebeu que começou a receber faturas em valores mais 

elevados do que o contratado, chegando a pagar até R$ 39.99 (trinta e 

nove e noventa e nove centavos), valor esse acima do contratado, SEM 

SEU CONSENTIMENTO E SEM SUA SOLICITAÇÃO. Por fim, aduz pela falta 

de sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento 

público e notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando 

grandes transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na 

cidade por falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição 

em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como reparação a 

título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação de 

propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada impugna 

os pedidos da inicial da parte autora, aduzindo pela perfeita qualidade do 

sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever de 

indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que o Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 
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Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante DOMINGOS ALVES PEREIRA no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá ainda a 

parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de 

Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 16 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001295-19.2017.8.11.0021 REQUERENTE: TEREZINHA MARCIANO DA 

SILVA PEREIRA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Compulsando os autos, verifico que o presente processo possui conexão 

com os fatos debatidos nos autos n. 1001294-34.2017.8.11.0021, em 

trâmite neste mesmo Juízo. Nota-se ainda que os autos 

1001294-34.2017.8.11.0021, em trâmite neste juízo foram julgados 

parcialmente procedentes, razão pela qual reputo como principais. O art. 

485 do Código de Processo Civil nos diz o seguinte: “Art. 485. O juiz não 

resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de 

litispendência ou de coisa julgada;” Desta forma, havendo coisa julgada, a 

qual, conforme art. 337, inciso VII e § 4º do NCPC, ocorre coisa julgada 

quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em 

julgado, caberá ao juiz prevento julgar o mérito da demanda e excluir a 

competência do outro juízo que também recebeu ação idêntica, razão pela 

qual SUGIRO PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, inciso V do NCPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Fevereiro de 2018. ROBSON 

ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 

9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus 

jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001618-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA (REQUERENTE)
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EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 
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Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001618-24.2017.8.11.0021 REQUERENTE: JOSE MARIA RIBEIRO 

BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO Verifico estar o processo maduro e bem instruído 

a permitir o seu julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e 

economia processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Ante a 

ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por JOSE 

MARIA RIBEIRO BARBOSA em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a 

parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir com 

a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao 

plano acordado no valor de R$ 29,90(vinte e nove reais e noventa 

centavos), mensais, o mais barato na ocasião, sendo VIVO CONTROLE. 

Sustenta ainda que ao passar dos meses e analisar suas faturas, 

percebeu que começou a receber faturas em valores mais elevados do 

que o contratado, chegando a pagar até R$ 59,89 (cinquenta e um reais e 

doze centavos), valor esse acima do contratado, SEM SEU 

CONSENTIMENTO E SEM SUA SOLICITAÇÃO. Por fim, aduz pela falta de 

sinal de telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e 

notório na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois sequer utilizou os serviços de Internet 4G na cidade por 

falta de disposição do sinal, pugnando assim pela restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, bem como reparação a título de danos 

morais que entende ter sofrido por veiculação de propaganda enganosa 

pela reclamada. Citada, a empresa Reclamada apresentou contestação 

totalmente genérica e que não corresponde com os fatos narrados à 

inicial, razão pela qual decreto sua confissão quanto à matéria de fato. 

Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de vulnerabilidade da 

parte Reclamante, como consumidor em relação à Reclamada, sendo esta 

detentora de domínio técnico e informações sobre o produto e serviço e 

de elevado poder econômico, capaz de dificultar a comprovação do direito 

da outra parte, razão pela qual mantenho o entendimento de que, no caso 

em tela, deve prevalecer a inversão do ônus probante. Incumbe à 

Reclamada provar a veracidade de seus argumentos alegados na 

qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus 

da prova, seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos 

do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo – consistente em falha na prestação de serviço de 

telefonia – a parte Reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte Reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. No caso em comento, verifico que o 

Reclamante colacionou provas satisfatórias o suficiente a fim de 

comprovar a verossimilhança de suas alegações, notadamente com os 

cartazes e panfletos de lojas credenciadas pela Reclamada que 
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comprovam a venda de pacotes de Internet 4G sem ao menos oferecer o 

produto na região, induzindo assim o consumidor a erro. Desta feita, 

entendo que Reclamada agiu com negligência sem as cautelas devidas, de 

sorte a causar severos transtornos e constrangimentos pela desídia para 

com o consumidor, oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel 

e não cumprindo com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo 

abaixo a seguinte disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, 

suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou 

apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e 

integra o contrato que vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da 

oferta, no entanto, não é para punir erros ou falhas cometidas pelos 

fornecedores, mas sim mais um meio instituído pelo CDC para coibir a 

prática de publicidade enganosa. In casu, verifica-se que a parte 

reclamante fora tratada com demasiada desídia, porquanto, apesar de ter 

realizado a contratação do plano ora em comento, teve seu acordo 

frustrado pela requerida, que não lhe prestou o serviço de forma 

adequada. Cumpre salientar que a simples falha na prestação do serviço, 

por si só, não é suficiente a amparar o pleito indenizatório, entretanto a 

frequência de problemas no sinal de telefonia por prazo considerável 

supera o mero aborrecimento, bem como diante da veiculação de 

propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de Internet 4G 

na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de indenizar 

por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. Assim, 

ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a venda 

que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos morais. 

DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que tal 

quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser norteado pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre outros prismas, 

entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, 

a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da sanção reparatória; 

assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente a causar 

repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, em regra o 

descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, inobstante, na 

situação em tela, a frequência de problemas no sinal de telefonia por 

prazo considerável diante da veiculação de propaganda enganosa supera 

o mero aborrecimento, caracterizando o dano extrapatrimonial. E visando 

minimizar o risco de lesão ao consumidor, o fornecedor deve, dentro do 

prazo de vigência do contrato pactuado, informar a possibilidade de haver 

falhas na prestação de seus serviços, para que o consumidor busque 

alternativas para evitar a geração de danos, tal como a desistência na 

assinatura do plano – que aqui se reveste de desistência de celebração 

contratual, já que o contrato não foi aperfeiçoado, o que aconteceria com 

o fornecimento satisfatório dos serviços. Assim, no tocante ao pedido de 

reparação a título de danos morais, entendo que a conduta da reclamada 

causou sim abalo moral ao reclamante, abalo esse diverso de mero 

dissabor e passível de indenização, posto que a quebra de expectativa 

pela falha na prestação dos serviços de telefonia móvel frustram a 

relação de consumo e confiança entre promovente e promovida. Destarte, 

levando-se em conta o caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade 

técnica da parte reclamante, bem como ausência de comprovação de 

constrangimentos decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual 

se apresenta moderado e suficiente a fim de não acarretar em 

enriquecimento sem causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, 

porque não foram colacionadas maiores evidências de que o fato tenha 

causado outros dissabores mais graves no seio social, familiar ou 

profissional, além de ter sido fixado em consonância às circunstâncias do 

caso concreto e em estimativa condizente à firmada pela jurisprudência 

pátria. DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores 

indevidos, a doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do 

art. 42, p.ú, do CDC. Com efeito, a única hipótese em que é vedada a 

repetição do indébito é no caso de engano justificável, o que não 

vislumbro no presente caso, vez que a empresa reclamada não adotou as 

cautelas necessárias para evitar que fosse alterado o plano do 

Reclamante sem sua autorização e conhecimento. No entanto, o 

reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante JOSE MARIA RIBEIRO BARBOSA no valor de R$ 3.000 (três 

mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Deverá ainda a 

parte Reclamada proceder com o cancelamento definitivo do plano de 

Internet da parte autora. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Água Boa/MT, 16 de Fevereiro de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO 

Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput da Lei n.º 9.099, de 26 de 

Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que surtam os seus jurídicos 

efeitos, o projeto de decisão constante nos autos. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Numero do Processo: 

1001297-86.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ANDRESSA MORAIS CHAVES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO 

Verifico estar o processo maduro e bem instruído a permitir o seu 

julgamento, em atenção aos princípios da celeridade e economia 

processual versados no artigo 2º da Lei 9.099/95. Rejeito a preliminar no 

tocante a inépcia da petição inicial, visto que se confunde com o mérito. 

Rejeito ainda a preliminar no tocante à incompetência deste juízo ante a 

necessidade da realização de perícia técnica, haja vista que não há 

dispositivo na Lei 9.099/95 que permita inferir que a complexidade da 

causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – 

esteja relacionada à necessidade ou não de perícia (MC 15465 / SC). 

Assim, tenho que a peça de ingresso, bem como dos documentos 

juntados, possibilita a compreensão dos fatos, da causa de pedir e do 

pedido, permitindo a ampla defesa da parte adversa e a aplicação do 

direito ao caso concreto. Ademais, vale registrar que o artigo 3º da Lei 

9.099/95 adota dois critérios distintos - quantitativo (valor econômico da 

pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são 

“causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas 

um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, 

IV, da Lei 9.099/95 (RMS 30170 / SC). Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO E PROPRAGANDA ENGANOSA (VENDA DO PACOTE COM 

INTERNET INEXISTENTE NO LOCAL ADQUIRIDO - 4G) proposta por 

ANDRESSA MORAIS CHAVES em face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde 

a parte reclamante alega, em síntese, que é assinante do plano da 

operadora VIVO S/A há mais de dois anos e, de tanto a operadora insistir 

com a oferta de planos cada vez mais vantajosos para o cliente, aderiu ao 

plano acordado no valor R$ 39,00 (trinta e nove reais) mensais, o mais 

barato na ocasião. Sustenta ainda que ao analisar suas faturas, notou que 

a estava pagando valores muito acima do que o contratado, chegando a 

pagar até R$ 51,12 (cinquenta e um reais e doze centavos), sem seu 

consentimento ou sua solicitação. Por fim, aduz pela falta de sinal de 

telefonia móvel e que esse problema é de conhecimento público e notório 
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na cidade de Água Boa-MT, o que vem lhe acarretando grandes 

transtornos, pois quando tentam ligar em seu número, recebem a 

mensagem automática mencionando que o telefone encontra-se desligado, 

bem como pela disposição do sinal de 4G na cidade, pugnando assim pela 

repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados, bem como 

reparação a título de danos morais que entende ter sofrido por veiculação 

de propaganda enganosa pela reclamada. No mérito, a Reclamada 

impugna os pedidos da inicial da autora, aduzindo pela perfeita qualidade 

do sinal na cidade de Água Boa-MT, bem como pela inexistência do dever 

de indenizar em danos morais, pugnando assim pela improcedência dos 

pedidos da inicial. Pois bem. Resta clarividente dos autos a situação de 

vulnerabilidade da parte Reclamante, como consumidor em relação à 

Reclamada, sendo esta detentora de domínio técnico e informações sobre 

o produto e serviço e de elevado poder econômico, capaz de dificultar a 

comprovação do direito da outra parte, razão pela qual mantenho o 

entendimento de que, no caso em tela, deve prevalecer a inversão do 

ônus probante. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em falha na 

prestação de serviço de telefonia – a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. No 

caso em comento, verifico que a Reclamante colacionou provas 

satisfatórias o suficiente a fim de comprovar a verossimilhança de suas 

alegações, notadamente com os cartazes e panfletos de lojas 

credenciadas pela Reclamada que comprovam a venda de pacotes de 

Internet 4G sem ao menos oferecer o produto na região, induzindo assim o 

consumidor a erro. De outra banda, verifico que empresa Reclamada não 

logrou êxito em comprovar que o sinal de telefonia na cidade de Água 

Boa-MT eram satisfatórios o suficiente para modificar os direitos da parte 

autora, bem como a disposição do sinal de Internet 4G na cidade conforme 

amplamente propagado, ônus que lhe incumbia, pois as telas sistêmicas 

colacionadas em sua defesa atestam que no município somente dispõe do 

sinal 2G, sequer 3G e tampouco 4G, ao contrário do amplamente 

propagado por meio de suas publicidades no comércio local, não 

cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Outrossim, 

o histórico de ligações colacionadas em sua defesa não tem o condão de 

atestar a qualidade do sinal, tampouco de averiguar a disponibilidade do 

serviço de Internet 4G na cidade. Desta feita, entendo que Reclamada agiu 

com negligência sem as cautelas devidas, de sorte a causar severos 

transtornos e constrangimentos pela desídia para com o consumidor, 

oferecendo um serviço de assinatura de internet móvel e não cumprindo 

com o disposto no contrato. O CDC traz em seu artigo abaixo a seguinte 

disposição: "Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com 

relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o 

fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que 

vier a ser celebrado." O princípio da vinculação da oferta, no entanto, não 

é para punir erros ou falhas cometidas pelos fornecedores, mas sim mais 

um meio instituído pelo CDC para coibir a prática de publicidade enganosa. 

In casu, verifica-se que a parte reclamante fora tratada com demasiada 

desídia, porquanto, apesar de ter realizado a contratação do plano ora em 

comento, teve seu acordo frustrado pela requerida, que não lhe prestou o 

serviço de forma adequada. Cumpre salientar que a simples falha na 

prestação do serviço, por si só, não é suficiente a amparar o pleito 

indenizatório, entretanto a frequência de problemas no sinal de telefonia 

por prazo considerável supera o mero aborrecimento, bem como diante da 

veiculação de propaganda enganosa sobre a disponibilidade do serviço de 

Internet 4G na cidade, caracterizando o dano extrapatrimonial e o dever de 

indenizar por parte daquele que presta o serviço de forma insatisfatória. 

Assim, ante o descumprimento contratual da reclamada ao não honrar a 

venda que fez, como dela se esperava, torna cabível o pleito de danos 

morais. DO DANO MORAL No tocante ao quantum indenizatório, é sabido 

que tal quantia deve atender aos fins que se presta, devendo ser 

norteado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre 

outros prismas, entre eles, a condição econômica da vítima e do ofensor, 

o grau de culpa, a extensão do dano e o caráter sócio pedagógico da 

sanção reparatória; assim, o valor deve ser arbitrado de forma suficiente 

a causar repercussão em sua esfera patrimonial. E como já dito alhures, 

em regra o descumprimento contratual não caracteriza o dano moral, 

inobstante, na situação em tela, a frequência de problemas no sinal de 

telefonia por prazo considerável diante da veiculação de propaganda 

enganosa supera o mero aborrecimento, caracterizando o dano 

extrapatrimonial. E visando minimizar o risco de lesão ao consumidor, o 

fornecedor deve, dentro do prazo de vigência do contrato pactuado, 

informar a possibilidade de haver falhas na prestação de seus serviços, 

para que o consumidor busque alternativas para evitar a geração de 

danos, tal como a desistência na assinatura do plano – que aqui se 

reveste de desistência de celebração contratual, já que o contrato não foi 

aperfeiçoado, o que aconteceria com o fornecimento satisfatório dos 

serviços. Assim, no tocante ao pedido de reparação a título de danos 

morais, entendo que a conduta da reclamada causou sim abalo moral ao 

reclamante, abalo esse diverso de mero dissabor e passível de 

indenização, posto que a quebra de expectativa pela falha na prestação 

dos serviços de telefonia móvel frustram a relação de consumo e 

confiança entre promovente e promovida. Destarte, levando-se em conta o 

caráter sancionatório da medida, a vulnerabilidade técnica da parte 

reclamante, bem como ausência de comprovação de constrangimentos 

decorrentes da situação, revela-se razoável o valor de R$ 3.000,00 (três 

mil reais) a título de reparação por danos morais, o qual se apresenta 

moderado e suficiente a fim de não acarretar em enriquecimento sem 

causa do autor. Deixo de adotar a estimativa da inicial, porque não foram 

colacionadas maiores evidências de que o fato tenha causado outros 

dissabores mais graves no seio social, familiar ou profissional, além de ter 

sido fixado em consonância às circunstâncias do caso concreto e em 

estimativa condizente à firmada pela jurisprudência pátria. DA REPETIÇÃO 

DO INDÉBITO No que tange a cobrança de valores indevidos, a doutrina e 

a jurisprudência pátria tem se inclinado para restituição em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, p.ú, do CDC. No 

entanto, a reclamante não elaborou pedido específico detalhando de forma 

pormenorizada a quantia a que tem direito a restituição, visto que no rito 

especial é vedada a prolação de sentença ilíquida com base em pedido 

genérico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do NCPC, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL DA 

PARTE RECLAMANTE, com a extinção do processo com resolução do 

mérito para o fim de CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA 

BRASIL S.A a pagar indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ANDRESSA MORAIS CHAVES no valor de R$ 3.000 (três mil 

reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação 

(arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da 

data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Água Boa/MT, 16 de Fevereiro de 2018. 

ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz Leigo Nos termos do artigo 40 caput 

da Lei n.º 9.099, de 26 de Setembro de 1995, HOMOLOGO, para que 

surtam os seus jurídicos efeitos, o projeto de decisão constante nos 

autos. Considerando que a presente comarca é servida por bancos de 

dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos 

do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito
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Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000349-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EDNA 

MENDES DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Considerando que o patrono da parte apresentou procuração específica 

com poderes, defiro a expedição do alvará conforme postulado no ID 

1175237. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000349-47.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MENDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYKE BRENDON BORGES OAB - MT0021498A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000349-47.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: EDNA 

MENDES DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Considerando que o patrono da parte apresentou procuração específica 

com poderes, defiro a expedição do alvará conforme postulado no ID 

1175237. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001018-03.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001018-03.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

JAQUELINE DE OLIVEIRA BARBOSA O artigo 924, inciso II do Código de 

Processo Civil prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, 

percebe-se pela documentação encartada ao feito, que a parte 

demonstrou documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, 

nada mais resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua 

extinção. Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou 

honorários. Considerando que a presente comarca é servida por bancos 

de dados eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos 

termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, 

aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da 

sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Considerando que o patrono da parte apresentou 

procuração específica com poderes, defiro a expedição do alvará 

conforme postulado no ID 11792526. Segue, anexo, o extrato do alvará. 

Intime-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000382-37.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SUELIS JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS OAB - MT0016065A (ADVOGADO)

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000382-37.2017.8.11.0021 EXEQUENTE: SUELIS 

JOSE DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil prevê 

expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Considerando que o patrono da parte apresentou procuração específica 

com poderes, defiro a expedição do alvará conforme postulado no ID 

11644824. Segue, anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, 

independentemente de nova deliberação, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010323-23.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY
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Referência: autos n.º 8010323-23.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLANGE 

MONTEIRO DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição do alvará conforme postulado no ID 11790080. Segue, 

anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010323-23.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010323-23.2016.8.11.0021 EXEQUENTE: SOLANGE 

MONTEIRO DA SILVA O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil 

prevê expressamente que: Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) 

II - a obrigação for satisfeita; No caso dos autos, percebe-se pela 

documentação encartada ao feito, que a parte demonstrou 

documentalmente a quitação da obrigação. Diante do exposto, nada mais 

resta a fazer no presente processo a não ser declarar a sua extinção. 

Assim sendo, julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do artigo 

924, inciso II do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Defiro a expedição do alvará conforme postulado no ID 11790080. Segue, 

anexo, o extrato do alvará. Intime-se e, após, independentemente de nova 

deliberação, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001146-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

somente após vários dias justificou a sua ausência. Portanto, a extinção 

do processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Considerando a justificativa da parte, deixo de condená-la ao 

pagamento das custas processuais. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001146-23.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001146-23.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

MARIOZAM DA CRUZ SANTIAGO O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

somente após vários dias justificou a sua ausência. Portanto, a extinção 

do processo é medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente 

processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei 

n.º 9.099/95. Considerando a justificativa da parte, deixo de condená-la ao 

pagamento das custas processuais. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-73.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001466-73.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

CLEMILDA MINEVINO GALDIOLI O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 
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e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-61.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001428-61.2017.8.11.0021 REQUERENTE: 

LUCILENE ANTUNES DA SILVA O artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95 e 

claro ao aduzir que o processo é extinto quanto o autor faltar a quaisquer 

das audiências do processo. No caso dos autos, verifica-se pelo termo de 

audiência de conciliação carregado no sistema que a parte requerente, 

mesmo devida e antecipadamente intimada do ato, nele não compareceu e 

sequer justificou a sua ausência. Portanto, a extinção do processo é 

medida de rigor. Diante do exposto, extingo o presente processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a 

presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros 

e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água 

Boa, 22 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010962-46.2013.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ARILDO ALVES (REQUERENTE)

SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - MT0015143A (ADVOGADO)

JOSINEI SILVA CARVALHO OAB - MT22647/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FURLAN FERREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA DINIZ LOPES OAB - MT0010867A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 8010962-46.2013.8.11.0021 REQUERENTE: SIDNEI 

ARILDO ALVES, SIRLEIA MARIA DA COSTA OLIVEIRA ALVES O artigo 51, 

inciso I da lei n.º 9.099/95 e claro ao aduzir que o processo é extinto 

quanto o autor faltar a quaisquer das audiências do processo. No caso 

dos autos, verifica-se pelo termo de audiência de conciliação carregado 

no sistema que a parte requerente, mesmo devida e antecipadamente 

intimada do ato, nele não compareceu e sequer justificou a sua ausência, 

eis que somente alegara que o não fizera por motivos pessoas, sem 

sequer declinar quais. Portanto, a extinção do processo é medida de rigor. 

Diante do exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 51, inciso I da lei n.º 9.099/95. Condeno a parte 

autora no pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 51, parágrafo 2º. Considerando que a presente comarca é servida 

por bancos de dados eletrônicos de registros e movimentações 

processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das 

Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - 

CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o 

registro da sentença. Dou esta por publicada com a inserção no sistema 

informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Água Boa, 22 de fevereiro 

de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Comarca de Alto Araguaia

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-02.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURENY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000100-02.2017.8.11.0020 REQUERENTE: AURENY RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte autora alega que 

teve seu nome negativado indevidamente nos órgãos de proteção ao 

crédito pela reclamada sem que tivesse qualquer débito em aberto. 

Requer, ao final, a retirada de seu nome dos Órgãos de Proteção ao 

Crédito, bem como declaração de inexistência dos débitos e indenização 

por danos morais. Em sua contestação, a reclamada requer a 

improcedência dos pedidos formulados na exordial por ausência de 

pressuposto para a afirmação da sua responsabilidade civil. É o sucinto 

relatório. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Resumidamente, aduz a parte 

reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez com a 

reclamada. A reclamada, em sua contestação, afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e que os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes. Ressalto que a 

relação travada nestes autos é uma relação de consumo regida pelo CDC. 

Consequentemente, a responsabilidade da ré é objetiva, 

independentemente de demonstração de culpa, a teor do art. 14 do 

referido diploma legal. Com isso, desinteressam os motivos pelos quais a 

falha ocorreu, bastando, tão-somente, sua ocorrência como fonte 

causadora de dano ao autor para se configurar o dever de indenizar do 

requerido. Outrossim, pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

empreendimento, independentemente de culpa. A responsabilidade 

decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar determinados 

serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Portanto, assiste razão a parte reclamante quando diz sobre a 

existência de dano moral indenizável, mormente porque são sabidas as 

dificuldades que os consumidores enfrentam para conseguir contato e/ou 

esclarecer as dúvidas junto aos fornecedores, sobretudo onde 

invariavelmente o contato é através de telefone, nunca pessoalmente, 

como é o caso das empresas de telefonia, banco, vendas pela internet, 

dando sensação de impotência ao consumidor, realidade da qual não fugiu 

o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o 

abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferida no seu direito de 

cidadã e consumidora, pois teve de suportar os danos decorrentes de 

uma negativação indevida. Nesse sentido, mutatis mutandis, a 

jurisprudência pátria: DANO MORAL. OPERADORA DE TELEFONIA. 

COBRANÇA DE VALORES NÃO CONTRATADOS. DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. DESCASO COM O CONSUMIDOR. DANO MORAL. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. (...). Caso em que, mesmo depois de diversas 
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reclamações através do atendimento por call center a companhia ré 

manteve a cobrança de serviços não contratados. Dano moral 

caracterizado. Valor da condenação arbitrado na origem mantido, porque 

proporcional à extensão do dano e fiel aos princípios da proporcionalidade 

e razoabilidade e a natureza jurídica da indenização. APELO NÃO 

CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGADO 

PROVIMENTO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70022831531, j. 30/04/2008); 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA 

DE SERVIÇO NÃO SOLICITADO. CONEXÃO DE BANDA LARGA À 

INTERNET BR TURBO 300. PERSISTÊNCIA NA COBRANÇA MESMO APÓS 

A RECLAMAÇÃO. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE 

CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DO TELEFONE 

FIXO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM 

QUANTIA MODESTA FACE AO DESRESPEITO IMPOSTO À VONTADADE 

DA CONSUMIDORA E AOS ATOS LESIVOS PRATICADOS. SENTENÇA 

CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (Recurso Cível Nº 

71000820555, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais - JEC, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 23/03/2006). Portanto, 

comprovado a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Ressalto ainda, que a parte reclamada 

limitou-se a alegar que agiu em estrito cumprimento de dever legal, 

contudo, não há nos autos prova cabal da legitimidade do débito. Todavia, 

destaco que após a negativação indevida apontada no extrato juntado aos 

autos pela parte reclamante, nele se verifica outra negativação, posterior 

a essa, razão pela qual o dano moral cabível deve ser minorado. Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, ACOLHO a 

preliminar suscitada, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por 

danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados 

a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da 

homologação do presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como 

DECLARO a inexistência do débito correspondente ao negócio jurídico em 

tela, bem como ORDENO que a reclamada promova a sua exclusão dos 

órgãos de restrição ao crédito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir 

da ciência da homologação desta sentença. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a 

presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-84.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURENY RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000101-84.2017.8.11.0020 REQUERENTE: AURENY RAMOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. VISTOS, A autora alega 

que teve seu nome negativado pela parte ré, sendo que a dívida é ilegítima. 

Em sua contestação, a reclamada requer a improcedência dos pedidos 

formulados na exordial por ausência de pressuposto para a afirmação da 

sua responsabilidade civil. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente 

de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Sem preliminares, 

passo a análise do mérito. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A parte autora aduz que terceiro contratante, 

efetuou o cancelamento de um pacto de prestação de serviços, porém as 

cobranças pelos serviços perduraram, originando a dívida em questão. A 

parte reclamada demonstrou que a promovente realizou contratou 

serviços creditícios junto ao banco, conforme assinaturas e faturas de 

cobrança. A parte reclamante, deixou de apresentar impugnação 

quedando-se inerte frente aos documentos e fatos apresentados pela ré, 

precluindo assim seu direito de realizar contraprova. Destarte, com razão 

a requerida, vez que, para retirar o nome da parte autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, necessário será o devido pagamento da obrigação. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes e, diante da 

inadimplência da autora, não pode agora neste juízo requerer a devida 

reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe causado. Assim, 

como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, havendo o débito, 

não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual age num exercício 

regular do direito de inscrever nos cadastros de inadimplentes o nome do 

seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REVOGO a liminar outrora concedida e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 13/2018/2016-DF     CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – 

MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO que cabe ao 

Juiz Diretor do Fórum tomar as medidas necessárias visando agilizar a 

tutela jurisdicional que todos almejam.     RESOLVE:Art. 1º - Revogar a 

Portaria nº 82/2016-DF, datada 06.12.2016, que lotou com efeitos 

retroativos a 27.10.2016 o servidor DJULIANI FERNANDO CECCATO, 

matricula 32531, Técnico Judiciário, na Secretaria da 2ª Vara do Fórum 

desta Comarca, para lotar o mesmo na Secretaria da 1ª Vara até ulterior 

deliberação.Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 21 

de fevereiro de 2018 Cláudia Anffe Nunes da Cunha   Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum      table

 PORTARIA Nº 13/2018/2016-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Fórum tomar as medidas 

necessárias visando agilizar a tutela jurisdicional que todos almejam.

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 82/2016-DF, datada 06.12.2016, que lotou 

com efeitos retroativos a 27.10.2016 o servidor DJULIANI FERNANDO 

CECCATO, matricula 32531, Técnico Judiciário, na Secretaria da 2ª Vara 

do Fórum desta Comarca, para lotar o mesmo na Secretaria da 1ª Vara até 

ulterior deliberação.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

PORTARIA Nº 011/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 
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Foro desta Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas 

atribuições legais.

CONSIDERANDO que a servidora NILZA PEREIRA BRANT , Técnico 

Judiciário, matricula nº 7800, Gestora Judiciária da Secretaria do Juizado 

Especial desta Comarca, estará gozando férias no período de 14.02.2018 

a 05.03.2018 – 20 dias.

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor ALIPIO LUIZ RIBEIRO ANDRADE matricula 

22842, Analista Judiciário, para desempenhar as funções de para 

desempenhar as funções de Gestora Judicial em Substituição Legal - 

PDA-FC, no Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca no dia no 

período de 14.02.2018 a 05.03.2018 – 20 dias, na ausência da Gestora 

Judicial Titular.

 Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 19 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA Nº 010/2018-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que a servidora Elizangela Souza dos Santos, matricula 

23.608, Gestora Judicial da 2ª Vara Cível e Criminal do Fórum desta 

Comarca, estará afastada de suas funções nos dias 06, 07, 15 e 

16.02.2018, em razão de estar usufruindo licença compensatória.

 RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidora CILINA SOUZA SANTOS, Auxiliar 

Judiciário - PTJ, matricula 11880, para desempenhar as funções de 

Gestora Judiciária Substituta em Substituição Legal na Secretaria da 2ª 

Vara desta Comarca nos dias 06, 07, 15 e 16.02.2018, face a ausência da 

Gestora titular.

Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia, com a 

Declaração de Parentesco, ao Departamento de Recursos Humanos do 

Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 19 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juíza de Direito e Diretora do Fórum

PORTARIA Nº 14/2018/2016-DF   CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – 

MMª. Juíza de Direito e Diretora do Fórum da Comarca de Campo Novo do 

Parecis, no uso de suas atribuições legais.CONSIDERANDO que cabe ao 

Juiz Diretor do Fórum tomar as medidas necessárias visando agilizar a 

tutela jurisdicional que todos almejam.     RESOLVE:Art. 1º - Revogar a 

Portaria nº 83/2016-DF, datada 06.12.2016, que lotou com efeitos 

retroativos a 09.11.2016 o servidor ALIPIO LUIZ RIBEIRO ANDRADE 

matricula 22842, Analista Judiciário, na Secretaria da 1ª Vara do Fórum 

desta Comarca, para lotar o mesmo na Secretaria da 2ª Vara até ulterior 

deliberação.Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.Campo Novo do Parecis-MT, 21 

de fevereiro de 2018 Cláudia Anffe Nunes da Cunha   Juiz de Direito e 

Diretor do Fórum      table

 PORTARIA Nº 14/2018/2016-DF

 CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA – MMª. Juíza de Direito e Diretora do 

Fórum da Comarca de Campo Novo do Parecis, no uso de suas atribuições 

legais.

CONSIDERANDO que cabe ao Juiz Diretor do Fórum tomar as medidas 

necessárias visando agilizar a tutela jurisdicional que todos almejam.

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 83/2016-DF, datada 06.12.2016, que lotou 

com efeitos retroativos a 09.11.2016 o servidor ALIPIO LUIZ RIBEIRO 

ANDRADE matricula 22842, Analista Judiciário, na Secretaria da 1ª Vara 

do Fórum desta Comarca, para lotar o mesmo na Secretaria da 2ª Vara até 

ulterior deliberação.

Publique-se. Cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Campo Novo do Parecis-MT, 21 de fevereiro de 2018

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Comarca de Campo Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MADALENA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO OAB - 

MT0014133A (ADVOGADO)

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN OAB - MT0014222A (ADVOGADO)

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

ROGERIO BORGES CARDOSO OAB - MT0018305A (ADVOGADO)

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO OAB - MT0003946A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste acerca da resposta BacenJud positivo, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-20.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NARALISE DO NASCIMENTO PARATECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000751-38.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ADRIANO PAMPLONA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-58.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ODENIZIO MANOEL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000747-98.2017.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

JONES LEMOS KOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-44.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONEIMAR TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO REZENDE FERNANDES OAB - MT0003610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RABELO JORGE DE ALENCAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MICHAEL CAIKE DUARTE DA SILVA (TESTEMUNHA)

GONÇALINO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

BRUNO SILVA BEZERRA (TESTEMUNHA)

SERGIO PINTO DO BOM DESPACHO (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001183-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS BREHM JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GOMES DE SOUZA OAB - MT0009228A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

que se manifeste requerendo o que entender de direito, a fim de dar 

andamento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010085-79.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AVELINO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n° 80100895-79.2014.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. 

Vistos etc. Autorizo o levantamento do valor incontroverso depositado nos 

autos pela parte Executada (ID 148502) em favor da parte Exequente, na 

conta a ser por ela apontada. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido de 

indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art. 854, do Código 

de Processo Civil, o que será realizado, via BacenJud, no importe de 

R$2.267,34 (dois mil e duzentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro 

centavos), conforme cálculo em anexo, nas contas existentes da parte 

Executada – CNPJ: 02.558.157/0001-62. Em seguida, intime(m)-se a(s) 

executada(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, 

pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de 

citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias (854, §3°, CPC). Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, que deverão ser, desde 

logo, liberados, intime-se o exequente para que se manifeste em termos de 

prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de 

outubro de 2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-56.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIANE DE FREITAS SANTOS OAB - MT0016417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo, conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 01 de dezembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-09.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI FUHR 05837897909 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DE SOUZA AMARAL (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim e intimar a parte autora para que se manifeste 

quanto à certidão do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000068-35.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MANGA VERDE RESTAURANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Diante da resposta positiva quanto à penhora on line, impulsiono o feio a 

fim de intimar a parte autora para que se manifeste e requeira o que 

entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-48.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA APARECIDA MARTINS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito
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Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR GONCALVES DE SOUZA BARRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de embargos de declaração manejados 

por CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA., alegando, em 

suma, que a sentença proferida é contraditória, ao afirmar que deixou de 

analisar os documentos trazidos por ela nos autos, uma vez que 

comprovado que não houve fraude na contratação dos serviços. Vieram 

os autos conclusos. Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido. Os 

embargos de declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta 

contradição, obscuridade ou omissão, o que evidentemente não se infere 

do expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

obscuridade deste Juízo no comando sentencial em referência. Ao 

contrário, o decreto condenatório constou expressamente a 

fundamentação acerca dos danos morais concedidos em favor da parte 

autora, ora embargada. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão 

atacada. “(...) A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar 

que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhum comprovante 

de compra que fizesse prova da existência do débito no valor de R$ 28,58 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, juntando apenas documentos 

pessoais, proposta de adesão e fotos da Autora exibidas em site de redes 

sociais, denominada “facebook”, o que já seria ilegal a veiculação de 

imagem de particular sem a sua autorização, restando comprovado sua 

conduta ilícita. (...)” Por seu turno, quanto à irresignação no tocante ao 

mérito, deve a parte utilizar-se da via adequada para buscar a alteração 

da sentença, consoante seus interesses, o que não se admite por meio de 

embargos. Nesse sentido, eis o aresto: “PROCESSUAL CIVIL - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO 

OU OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - 

IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - Não se altera o resultado 

do julgamento quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade no 

acórdão. - Não assiste razão à parte embargante, uma vez que esta 

procura tão-somente verbalizar seu descontentamento com a decisão, 

como se viável fosse procurar um novo julgamento através do recurso 

eleito.” (Embargos de Declaração-Cv 1.0625.10.008501-2/002, Rel. Des.(a) 

Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2013, 

publicação da súmula em 19/03/2013). Posto isso, e por tudo mais que 

consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que 

não incide em nenhuma das hipóteses do art. 535, do CPC. REABRO o 

prazo para interposição de recurso, nos termos da lei. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde, 22 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000649-16.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-78.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACYR ARAUJO OAB - MT0006914A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. Inconformada com a sentença proferida a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 

do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Após a parte recorrida apresentar suas 

contrarrazões, remeta-se o processo à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto, certificando-se a regularidade das 

intimações. Quanto à alegação da parte autora, por meio do petitório de ID 

10955522, esclareço que não foi verificado por este Juízo qualquer erro 

sistemático na "caixa de expediente", podendo ser visualizadas todas as 

intimações. Caso o problema persistir, deverá a parte entrar em contato 

com o central de atendimento para correção do erro. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Campo Verde-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-27.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo 

Verde-MT,22 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000272-45.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RONIDELMO DE FATIMO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pelo 

Reclamante. Certificada a tempestividade do recurso inominado, recebo-o 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte 

recorrida para apresentar as contrarrazões. Após, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Comarca de Canarana

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 011/2018

O Doutor Darwin de Souza Pontes, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Canarana, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 R E S O L V E :

NOMEAR a Senhora SUELEN GONÇALVES DE SOUZA, portadora da 

Cédula de Identidade RG nº 124022344 - 4 - MEX DF - inscrita no CPF sob 

nº 021 324 241 -95, para exercer o cargo em comissão de ASSESSORA 

DE GABINETE I - PDA-CNE-VII, do Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira 

Vara Judicial desta Comarca, Doutor Darwin de Souza Pontes, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e Exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

 Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Tribunal de Justiça.

 Canarana – MT, 22 de fevereiro de 2018.

DARWIN DE SOUZA PONTES

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-75.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON PORSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

DIEGO STRAPASSON OAB - MT0010608A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RBS ADM COBRANÇAS - ZERO HORA (REQUERIDO)

CLARO S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010014-75.2016.8.11.0029 REQUERENTE: EDERSON PORSCH 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A., RBS ADM COBRANÇAS - ZERO HORA, 

CLARO S.A., OI MOVEL S.A Vistos, etc. Da petição de item número 

1514559, INTIME-SE a parte promovida TIM Celular para que se manifeste. 

Após, IMEDIATAMENTE conclusos. Às providências. Cumpra-se. 

Canarana, 05 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010223-44.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GILBERTO LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F 1 SUPRIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PANE VIDAL OAB - SP0242787A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Numero do Processo: 

8010223-44.2016.8.11.0029 EXEQUENTE: JOAO GILBERTO LIMA 

EXECUTADO: F 1 SUPRIMENTOS Vistos, etc. Intime-se a parte Exequente 

para que impulsione o feito, haja vista a penhora de veículo realizada nos 

autos. Às providências. Cumpra-se. Canarana, 15 de janeiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000171-74.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Numero do Processo: 

1000171-74.2017.8.11.0029 REQUERENTE: JOSUE DA SILVA FARIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Considerando os 

argumentos e os documentos apresentados pela parte autora, 

notadamente na inicial e no ID número 11264155, verifico que, inicialmente, 

estão presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar 

no início da lide, sendo a verossimilhança nas alegações expendidas, 

tendo em vista que é ilegal a inscrição do nome do reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito (SPC e SERASA), vez que o mesmo é 

desconhecedor de qualquer contratação junto a Promovida, bem como que 

seu nome encontra-se inserido no rol dos mal pagadores, restringindo-o, 

impedindo-o e retirando sua credibilidade na praça comercial, restando 

evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora a justificar a 

concessão de antecipação de tutela liminarmente. Por outro lado, também 

não vislumbro na antecipação deste provimento jurisdicional o perigo da 

irreversibilidade, razão pela qual aplico o § 3º, do art. 300, do NCPC, a 

contrario sensu. Assim entendendo, DEFIRO o pedido de antecipação de 

tutela, com fundamento no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINANDO à parte reclamada que efetue a exclusão do nome do 

reclamante JOSUE DA SILVA FARIAS qualificado no feito, dos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC e SERASA), no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 

partir da intimação desse decisum, sob pena do pagamento de multa 

cominatória diária ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitadas ao 

teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo esta multa caso confirmada a 

sentença final aos pedidos do autor, convertida em indenização mínima de 

danos morais. Aguarde-se a audiência de tentativa de conciliação, nos 

termos do art. 16 da Lei 9.099/1995. Intime-se. Oficie-se. Cumpra-se. 

Canarana, 20 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-52.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO JOAO WILBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS 

(REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 11625793, 

e por falta de tempo hábil para citação, cancelei a audiência anteriormente 

designada, por isso, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

designada automaticamente para o dia 12/04/2018, às 14h30min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 22 

de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-39.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA ROBERTA ROCKENBACH PADILHA OAB - MT0018109A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIO GRANDE ENERGIA SA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da r. decisão constante no ID do documento: 11624950, bem como 

da audiência de tentativa de conciliação designada automaticamente para 

o dia 12/04/2018, às 13h30min, que se realizará na Sala de Conciliação 1 

do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, 

Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 22 de fevereiro de 2018. Janete Méri 

Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000018-41.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX FERREIRA DE ABREU OAB - MT0018260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR NEIVERTH (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 11838236, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 12/04/2018, às 14h50min, que se realizará na 

Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum local, sito à 

Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-67.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ALIRIO JOAO WILBERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, e 

em cumprimento ao r. despacho constante no ID do documento: 11817182, 

e por falta de tempo hábil para citação, cancelei a audiência anteriormente 

designada, por isso, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar Polo Ativo, acerca da audiência de tentativa de conciliação 

designada automaticamente para o dia 12/04/2018, às 15h10min, que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 22 

de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-95.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADYA RODRIGUES TARDOQUE PEREIRA OAB - MT0018478A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA 

Vistos, etc. Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, 

nos termos do artigo 523, § 1º e 3º do Código de Processo Civil, efetuar o 

pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo 

ao valor da condenação de multa de 10% (dez por cento). Intime-se. 

Cumpra-se. Cananara, 19 de fevereiro de 2018. Darwin De Souza Pontes 

Juiz de Direito Sede do Juizado e informações: Rua Rua Miraguaí, 601, 

(66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, CANARANA - MT 

- CEP: 78640-000 - TELEFONE: (66) 34781644

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000075-59.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUSIMAR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTER UBALDO ZOGO DA SILVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOURA NASSER OAB - GO35411-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000075-59.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório com 

amparo no artigo 38 da Lei 9.0999/95. DECIDO. A matéria de fato 

controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. É sabido que a responsabilidade civil 

independe da criminal (art. 935, CC), uma vez que as duas ações são 

distintas e autônomas. E sendo assim, em regra, a responsabilidade do 

agente numa esfera não implica a sua responsabilidade na outra. Não 

obstante isso, o parágrafo único do artigo 64 do CPP, nada mais é do que 

uma faculdade atribuída ao juiz, na qual tramitando concomitantemente 

ação penal e civil, sobre os mesmos fatos, a decisão sobre o 

sobrestamento da ação civil incumbe ao magistrado. Portanto, não tendo a 

obrigatoriedade em determinar a suspensão da ação civil, passo a decidir. 

MÉRITO. A ação é procedente, pois vejamos. Registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação de 

conhecimento proposta pela parte Autora a fim de obter compensação por 

danos morais sofridos, oriundos de ato ilícito praticado pelo requerido, 

quando pretendia efetuar operações financeiras junto à CEF, após o 

horário de expediente do Banco, agrediu verbalmente a vigilante ao ser 

informado que não poderia mais adentrar ao estabelecimento. A celeuma 

versa sobre a prática de atos que atentaram contra a honra da 

requerente. É incontroverso que houve referida ilicitude. O requerido em 

seu depoimento pessoal apresentou narrativa confusa e contraditória. 

Afirma que não praticou os atos como narrados na peça exordial. Em que 

pese os esforços do requerido, tal argumento não pode prevalecer. 

Restou satisfatoriamente demonstrado através de provas testemunhais 

que o requerido fez uso de palavras de baixo escalão, além de qualificar a 

vigilante como “guardinha incompetente”, com o intuito de ofender a parte 

Autora em sua honra. Agregado a isso restou comprovado nos autos que 
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a parte Autora foi ameaçada pelo requerido nas palavras do ameaçador 

que: “iria esmagá-la como um sapinho, em outra oportunidade”. Ademais, 

conforme relatado pelas testemunhas, àquele dia havia fluxo intenso de 

pessoas na agência bancária, o que expôs a requerente severamente a 

situação constrangedora. Ainda, saliento, que o requerido sequer estava 

acobertado por qualquer direito, pois, ficou demonstrado pelas filmagens 

anexadas aos autos que realmente chegou à agência quando já não era 

mais possível a entrada de clientes. Inclusive, nenhum outro correntista 

entrou para ser atendido dentro da agência naquele dia. Ademais, o 

próprio requerido confessa que foi atendido pela gerente, na parte externa 

da agência, em caixa eletrônico, conforme documento anexado aos autos, 

que demonstra o saque do FGTS. O requerido afirma que não ofendeu a 

parte autora, entretanto, não há nos autos um indício sequer de que sua 

afirmação seja verdadeira. Já a parte autora demonstrou que, de fato, foi 

ofendida pelo requerido. A responsabilidade civil é uma das fontes das 

obrigações, importando no dever de ressarcir o prejuízo causado a outrem 

em razão de um ato ilícito. Assim, o ato ilícito, que em sentido amplo é 

aquele que fere o ordenamento jurídico, gera a obrigação de indenizar, 

conforme o disposto no art. 927, do Código Civil de 2002. Art. 927. Aquele 

que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo. O pedido objeto do presente processo está baseado no Direito 

comum, amparada pelo artigo 186 do Código Civil de 2002, verbis: Art. 186: 

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, 

comete ato ilícito”. Dessa forma, as pretensões da requerente estão 

condicionadas à responsabilidade civil subjetiva, que teve todos os 

requisitos preenchidos para a sua caracterização. Insta considerar, 

portanto, que para que haja a configuração de um dano indenizável, 

quatro são os pressupostos para eclosão da responsabilidade subjetiva: 

a) ação ou omissão; b) dolo ou culpa; c) dano; d) nexo causal. A parte 

requerente obteve êxito em comprovar que foi agredida verbalmente pela 

requerido conclusão essa que advém dos depoimentos colhidos durante a 

audiência de instrução e julgamento. Assim sendo conforme exposto 

acima, comprovada está a agressão verbal e o fato. Tal atitude, que partiu 

do requerido, por si só seria suficiente a configurar a ação exigível para 

configuração da responsabilidade civil. Mas, como afirmado alhures, ação 

só não basta; necessária a configuração de outros requisitos que façam 

eclodir o dever de indenizar, que também restaram incontroversos nos 

autos. Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil, 

Saraiva, 8ª ed., 2003, p.475): “ Para que haja obrigação de indenizar, não 

basta que o autor do fato danoso tenha procedido ilicitamente, violando um 

direito (subjetivo) de outrem ou infringido uma norma jurídica tuteladora de 

interesses particulares. A obrigação de indenizar não existe, em regra só 

porque o agente causador do dano procedeu objetivamente mal. É 

essencial que ele tenha agido com culpa: por ação ou omissão voluntária, 

por negligência, como expressamente se exige no art. 186 do Código Civil. 

Agir com culpa significa atuar o agente em termos de, pessoalmente, 

merecer a censura ou reprovação do direito. E o agente só pode ser 

pessoalmente censurado ou reprovado na sua conduta, quando, em face 

das circunstâncias concretas da situação, caiba afirmar que ele podia e 

devia ter agido pessoalmente de outro modo”. A culpa do requerido pela 

eclosão do evento é patente, porque restou devidamente comprovado que 

efetuou a agressão verbal quando simplesmente poderia ter esclarecido 

os fatos de uma forma civilizada. Por outro viés, o requerido não 

comprovou com qualquer atitude da requerente poderia ter contribuído 

para o evento. A única testemunha que trouxe em juízo, Rosivaldo Silvério 

Ferreira, saliente que em nenhum momento presenciou os fatos, pois 

confessou que ficou o tempo todo dentro do carro em frente a agência 

bancária. Assim, o requerido não comprovou qualquer concorrência de 

culpa por parte da requerente para o evento. Não há dúvidas, pois, acerca 

do dano moral experimentado pela requerente. Logo, tem-se configurada a 

relação de causalidade entre o fato e o dano sofrido pela requerente, 

posto que da conduta culposa do requerido eclodiu a lesão. O nexo causal 

é a interligação entre a ofensa à norma e o dano sofrido; é a ponte entre o 

dano e a conduta; é a causa do dano. No caso vertente, evidenciou-se 

que a conduta do requerido foi a causa que levou ao dano moral 

experimentado. Sendo assim, tal dano deve ser ressarcido pelo requerido, 

em conformidade com os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil de 2002. 

Portanto, o pleito de indenização por danos morais comporta acolhimento, 

posto que as consequências do evento danoso, provocadas por culpa do 

requerido, não podem ser tidas como meros aborrecimentos. Não é 

necessário ser um profundo conhecedor da alma humana para concluir a 

existência de dano moral no caso em tela. A República Federativa do 

Brasil, assim como todo e qualquer Estado que se diga Democrático de 

Direito, possui na dignidade da pessoa humana um de seus fundamentos. 

Esta é definida, com notável e indiscutível precisão, por Ingo Wolfgang 

Sarlet como sendo: Qualidade intrínseca e distinta de cada ser humano 

que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos de sua própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos. Ora, basta que se parta do pressuposto que toda pessoa 

merece ser tratada com respeito e consideração e que se vislumbre o 

caso em tela com o mínimo de razoabilidade, que o dano moral tornar-se-á 

evidente. O desespero da parte autora ao ser publicamente ofendida de 

“incompetente” em seu local de trabalho é cristalino, constrangida perante 

todas as pessoas presentes e, sobretudo, profundamente ofendida em 

sua honra subjetiva. O dano moral resta configurado e deve ser reparado, 

caracterizando, portanto, a lesão à dignidade da requerente. A situação 

causou angústia e sofrimento na afetando o seu bem-estar psicológico, de 

modo que o dano moral afigura-se in re ipsa, que independe de prova do 

prejuízo. O dano é presumido. A propósito, a sensação de ser humilhado 

publicamente constitui violação ao patrimônio ideal, que é a imagem idônea, 

a dignidade do nome, a virtude de ser honesto. Por conseguinte, a autora, 

irrefragavelmente, sofreu sério abalo emocional, afetando seu 

desempenho e abalando sua reputação em localidade laboral, portanto 

observada a situação profissional da requerente, cuja atribuição primordial 

é a de manter a ordem e segurança da agência. Portanto, o contexto 

retratado nos autos indica postura da Ré suficiente para gerar ofensa à 

honra, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais. 

Superada a questão supra, necessário agora é fixar o quantum 

indenizatório. Em relação a esse valor o montante fixado em R$ 6.000,00 

(seis mil reais) é proporcional ao caso como apresentado. Repita-se à 

exaustão, a conduta do requerido implicou ofensas intensas a dignidade 

do autor. A quantia não é desproporcional. Pelo exposto e por tudo o mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para 

o fim de condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A quantia deverá ser 

corrigida monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso (Art. 398, 

CC e Súmula 54 STJ). Após o trânsito em julgado, o requerido deverá ser 

intimado, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. Sem despesas 

processuais e honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da 

Lei nº. 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 08 de fevereiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-13.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA GROMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo cível nº 8010087-13.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. IVETE TEREZINHA GROMANN, 
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qualificada na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO 

DE CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não 

teve o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do 

piso nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de 

verbas reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada 

contestou, se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que 

tange à questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas 

reflexas nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente 

impugnou. As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relato. DECIDO. PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de 

trabalho. O piso nacional deve ser adequado às disposições regentes da 

matéria. Com efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 

11.378/2008. “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, 

na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. ... § 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 

trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput 

deste artigo.” Sendo o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, 

piso este para uma jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria 

do MEC. Então, considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, 

deve ter o piso proporcional a isso, restando o piso estes professores em 

R$ 1.088,25. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.419,84 (Janeiro a Março) e R$ 1.505,03 

(Abril a Dezembro), de fato, o vencimento da autora já está além do piso 

nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela 

ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da 

carreira, porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos 

níveis da carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do 

Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder 

o mesmo percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse 

sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. “SÚMULA 

VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 15 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo cível nº 8010089-80.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. OLIVEDE KUMMER DA SILVA, 

qualificada na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO 

DE CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não 

teve o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do 

piso nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de 

verbas reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada 

contestou, se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que 

tange à questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas 

reflexas nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente 

impugnou. As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relato. DECIDO. PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de 

trabalho. O piso nacional deve ser adequado às disposições regentes da 

matéria. Com efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 

11.378/2008. “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, 

na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. ... § 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 

trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput 

deste artigo.” Sendo o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, 

piso este para uma jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria 

do MEC. Então, considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, 

deve ter o piso proporcional a isso, restando o piso estes professores em 

R$ 1.088,25. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.116,00 de fato, o vencimento da autora 

já está além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 

22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 
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a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 15 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Processo cível nº 8010088-95.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. SOLANGE SIMON SOUTHIER, qualificada 

na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE 

CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não teve 

o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do piso 

nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de verbas 

reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada contestou, 

se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que tange à 

questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas reflexas 

nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As 

partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.595,33 de fato, o vencimento da autora 

já está além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 

22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 
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da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 15 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Processo cível nº 8010083-73.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. VERA LUCIA RODRIGUES DE ALMEIDA, 

qualificada na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO 

DE CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não 

teve o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do 

piso nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de 

verbas reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada 

contestou, se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que 

tange à questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas 

reflexas nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente 

impugnou. As partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relato. DECIDO. PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de 

trabalho. O piso nacional deve ser adequado às disposições regentes da 

matéria. Com efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 

11.378/2008. “Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 

(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, 

na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. ... § 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de 

trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput 

deste artigo.” Sendo o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, 

piso este para uma jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria 

do MEC. Então, considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, 

deve ter o piso proporcional a isso, restando o piso estes professores em 

R$ 1.088,25. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.419,84 (Janeiro e Fevereiro) e R$ 

1.505,03 (Março a Dezembro), de fato, o vencimento da autora já está 

além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% 

dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 
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devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 15 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Processo cível nº 8010090-65.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. GINA DA SILVA BRAGA, qualificada na 

exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE 

CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não teve 

o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do piso 

nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de verbas 

reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada contestou, 

se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que tange à 

questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas reflexas 

nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As 

partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.192,13, de fato, o vencimento da autora 

já está além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 

22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 153 de 245



mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 16 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Processo cível nº 8010082-88.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. DENISE PERTILE, qualificada na exordial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE CANARANA, aos 

fundamentos que no ano de 2012, a requerida não teve o reajuste nos 

vencimentos básicos decorrente da modificação do piso nacional e que as 

aulas excedentes não tiveram o pagamento de verbas reflexas. Com a 

inicial juntou documentos. A requerida, citada contestou, se conformando 

parcialmente com o pleito da autora, no que tange à questão do piso 

nacional, mas negando a incidência de verbas reflexas nas aulas 

excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As partes 

postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.419,84 (Janeiro a Março) e R$ 1.505,03 

(Abril a Dezembro), de fato, o vencimento da autora já está além do piso 

nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela 

ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da 

carreira, porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos 

níveis da carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do 

Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder 

o mesmo percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse 

sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. “SÚMULA 

VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 
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verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 16 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Processo cível nº 8010085-43.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. MARIA JOSÉ DOS SANTOS, qualificada 

na exordial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE 

CANARANA, aos fundamentos que no ano de 2012, a requerida não teve 

o reajuste nos vencimentos básicos decorrente da modificação do piso 

nacional e que as aulas excedentes não tiveram o pagamento de verbas 

reflexas. Com a inicial juntou documentos. A requerida, citada contestou, 

se conformando parcialmente com o pleito da autora, no que tange à 

questão do piso nacional, mas negando a incidência de verbas reflexas 

nas aulas excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As 

partes postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 

nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.408,93 (Janeiro a Março) e R$ 1.493,46 

(Abril a Dezembro), de fato, o vencimento da autora já está além do piso 

nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 22,22% dado naquela 
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ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o primeiro nível da 

carreira, porquanto, o modo como será readequada a tabela dos diversos 

níveis da carreira, deve ser procedida conforme a conveniência do 

Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de isonomia, conceder 

o mesmo percentual de aumento, quando há vedação expressa nesse 

sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. “SÚMULA 

VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 

legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 16 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010086-28.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO)

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo cível nº 8010086-28.2017.8.11.0029 Ação de cobrança – direito 

administrativo SENTENÇA Vistos. IRACI CARNIEL, qualificada na exordial, 

propôs AÇÃO DE COBRANÇA contra o MUNICÍPIO DE CANARANA, aos 

fundamentos que no ano de 2012, a requerida não teve o reajuste nos 

vencimentos básicos decorrente da modificação do piso nacional e que as 

aulas excedentes não tiveram o pagamento de verbas reflexas. Com a 

inicial juntou documentos. A requerida, citada contestou, se conformando 

parcialmente com o pleito da autora, no que tange à questão do piso 

nacional, mas negando a incidência de verbas reflexas nas aulas 

excedentes. Juntou documentos. A requerente impugnou. As partes 

postularam pelo julgamento antecipado da lide. É o relato. DECIDO. 

PRIMEIRO PONTO: piso nacional proporcional à jornada de trabalho. O piso 

nacional deve ser adequado às disposições regentes da matéria. Com 

efeito sendo aplicáveis o artigo 2º, “caput” e § 3º, da Lei n. 11.378/2008. 

“Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e 

cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade 

Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. ... § 3o Os 

vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no 

mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.” Sendo 

o piso nacional naquele ano de 2012 em R$ 1.451,00, piso este para uma 

jornada de até 40 horas semanais, conforme Portaria do MEC. Então, 

considerando que a requerente tem jornada de 30 horas, deve ter o piso 

proporcional a isso, restando o piso estes professores em R$ 1.088,25. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE 

REMUNERAÇÃO. MAGISTÉRIO. PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO 

DOS PROFESSORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. LEIS MUNICIPAIS NºS 

7.997/2000 E 8.188/2003. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL 

Nº 11.738/2008. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. 1. Estando em vigência o 

artigo 7º, § 2º, da Lei Municipal nº 7.997/2000, deve o Réu efetuar a 

correta aplicação da diferença de vencimentos da Autora (professora 

municipal), proveniente dos percentuais estabelecidos no referido 

dispositivo legal, devendo, ainda, pagar todas as diferenças salariais 

advindas da não aplicação da legislação em tela. 2. No julgamento do 

mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o excelso STF 

reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o piso salarial 
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nacional dos profissionais da educação básica (Lei nº 11.738/2008), a 

incidir sobre o vencimento base dos servidores e não sobre a 

remuneração global. 3. Por outro lado, os efeitos da referida decisão de 

mérito vieram a ser modulados com a apreciação dos 4 (quatro) embargos 

declaratórios a ela opostos, quando ficou definido que a Lei nº 

11.738/2008 tem eficácia a partir da data do julgamento do mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/2008, ou seja, 27 de abril de 2011. 

4. Como a Autora cumpre carga horária de 30 horas semanais, tem direito 

ao recebimento do piso salarial no valor proporcional à jornada executada. 

Inteligência do parágrafo terceiro do artigo 2º da Lei nº 11.738/08. APELO 

CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível nº 266018-83.2013.8.09.0051 

(201392660181), 5ª Câmara Cível do TJGO, Rel. Olavo Junqueira de 

Andrade. unânime, DJe 17.07.2015).” Como a parte autora percebia 

naquele ano vencimentos de R$ 1.339,47 de fato, o vencimento da autora 

já está além do piso nacional. Quanto à proporcionalidade do reajuste de 

22,22% dado naquela ocasião para reajuste do piso, ele somente vincula o 

primeiro nível da carreira, porquanto, o modo como será readequada a 

tabela dos diversos níveis da carreira, deve ser procedida conforme a 

conveniência do Município, pois não cabe ao Poder Judiciário, a título de 

isonomia, conceder o mesmo percentual de aumento, quando há vedação 

expressa nesse sentido, conforme a súmula vinculante n. 37 do STF. 

“SÚMULA VINCULANTE Nº 37 Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem 

função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o 

fundamento de isonomia.” A súmula veda a aplicação da isonomia, pois, 

como a lei n. 11.378/2008 estabeleceu apenas o piso mínimo, em 

regulamentação ao artigo 60, inciso III, “e”, do ADCT, não pode o 

magistrado aplicar a isonomia, porquanto deve a Administração Municipal, 

consoante os artigos 2º, 5º, caput e II, e 37, X da Constituição Federal 

(CF), reger a situação através da edição de lei municipal. Resta, portanto, 

prejudicado o pedido da autora quanto à equiparação do piso ao seu 

respectivo nível de carreira. SEGUNDO PONTO: aulas excedentes e 

verbas remuneratórias reflexas. Vem a lume para regência do caso, a 

aplicação da norma geral dos servidores municipais de Canarana/MT – Lei 

Complementar n. 028/2002: “Art. 60. Vencimento é a retribuição pecuniária 

pelo exercício de cargo público, conforme símbolos, classes, níveis e 

referências e somente poderá ser fixado ou alterado por lei específica, 

observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral 

anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Art. 61. 

Remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens 

pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei.” A lei 

municipal define vencimento como sendo o salário-base do servidor (artigo 

60). E a remuneração, como todas as verbas permanentes ou temporárias 

que incidem no caso concreto (artigo 61). Na Lei Complementar n. 

100/2011, está a forma pela qual se deve calcular o adicional de férias: 

“Art. 61. Independentemente de solicitação, será paga ao profissional da 

educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração correspondente ao período de férias.” A previsão é a 

mesma da Lei Complementar n. 28/2002: “Art. 73. (…) § 1º. 

Independentemente de solicitação, será pago o servidor, por ocasião das 

férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao 

período de férias.” Segundo o art. 155 da Lei Complementar 28/2002: “Art. 

155. A gratificação natalina, que equivale ao 13º (décimo terceiro) salário 

previsto na Constituição Federal, corresponderá a 1/12 (um doze avos) da 

remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro por mês de 

efetivo exercício no respectivo ano. (…) § 2º. Nos casos de servidores 

que percebam horas extras com habitualidade, a Administração poderá 

pagar a gratificação natalina calculada sobre a média da remuneração do 

ano.” Tanto no caso do terço de férias, quanto no décimo-terceiro, resta 

expressamente disposto em lei que as verbas incidem sobre a 

remuneração do servidor municipal de Canarana/MT. E como a 

remuneração engloba vantagens permanentes e temporárias (artigo 61 da 

Lei Complementar n. 028/2002), então as aulas excedentes (fl. 14) também 

devem ser consideradas como remuneração, o que não poderia atingir, 

como regra, outras vantagens pecuniárias, porque as aulas excedentes 

configuram verdadeiro serviço a maior praticado pelos professores. 

Todavia, o adicional de tempo de serviço, previsto no artigo 164 da Lei 

Complementar n. 028/2002, não incide sobre a remuneração, por falta de 

previsão legal, portanto, não poderá ser concedido. Isto posto, julgo 

parcialmente procedente a demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

NCPC, apenas procedente quanto ao pedido do reconhecimento das 

verbas reflexas de terço de férias e de décimo terceiro-salário que 

deverão levar em conta também a base de cálculo das aulas excedentes, 

e improcedentes os demais pedidos, conforme fundamentado. O valor 

devido será apurado em liquidação de sentença (artigo 509 e ss. do 

NCPC). Correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas 

as verbas reflexas, tendo como referência dezembro/2012 (inteligência da 

Súmula n. 43 do STJ). Índice de correção pelo IPCA. Nesse sentido: (...) 2. 

Diante da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º 

da Lei n. 9.494/1997 pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs n. 4.357/DF e 

4.425/DF), a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 

1.270.439/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, assentou o 

entendimento de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza não tributária, a correção monetária deveria ser calculada com 

base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). (...) (excertos do 

AgRg na PET na ExeMS 8.532/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 

TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 11/11/2015) Juros de mora 

desde a citação válida no processo de conhecimento (artigo 240 do 

NCPC), tendo por base legal a remuneração básica e juros legais da 

caderneta de poupança (artigo 404 do CC c.c. artigo 1º-F da Lei n. 

9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). Nesse sentido: 1. 

No pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, 

os juros moratórios incidem da seguinte forma: (a) no percentual de 1% ao 

mês, nos termos do art. 3.º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior 

a 24/8/2001, data de publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, que 

acresceu o art. 1.º-F à Lei n. 9.494/1997; (b) no percentual de 0,5% ao 

mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 

30/6/2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494/1997; e (c) 

no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da 

vigência da Lei n. 11.960/2009. (...) (excertos do EDcl no AgRg no REsp 

1125190/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016) Sem custas (artigo 3º, inciso I, da 

Lei Estadual n. 7.603/2001). Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. P.R.I.C. Cátia Andreatta 

Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 16 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010155-31.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELDER CRISTIAN RODRIGUES OAB - MT0019993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 8010155-31.2015.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que 

consta a informação do total cumprimento das obrigações que foram 

objeto desses autos, inclusive em fase recursal, razão pela qual não há 

alternativa a este Juízo senão a de julgar extinto por sentença o processo. 

Isso posto, uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o 

processo COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 

925 do Novo Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e 

honorários advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/1995. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e 

arquivem-se os autos. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga 

Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento 

no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos legais. 

Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de fevereiro de 2018. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-21.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JANDIR BORBA DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVANO PAULO OLIVEIRA LOURENCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos nº 1000084-21.2017.8.11.0029 Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento, mormente após audiência de 

instrução realizada. Preliminar de Incompetência Absoluta do Juizado 

Especial Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhuma 

das situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise 

da controvérsia posta. Portanto, rejeito a preliminar alegada na peça de 

bloqueio, de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em 

decorrência da complexidade da prova e necessidade de perícia. A 

análise dessas deve ser feita com extrema cautela e somente merece ser 

reconhecida a incompetência do Juizado Especial Cível, pela necessidade 

de tal prova, quando seja efetivamente necessária para a garantia do 

contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso dos autos. 

No caso em exame, verifico que as provas produzidas no processo são 

suficientemente aptas a formar o convencimento, porque se trata de 

matéria fática e as questões técnicas não terem a complexidade alegada, 

estando firmada a competência do Juizado Especial Cível para a causa. 

Sem mais preliminares merecedoras de análise, passo ao mérito. Mérito. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS proposta 

por PAULO JANDIR BORBA DA LUZ em desfavor de SILVANO PAULO 

OLIVEIRA LOURENCO. Incidem no caso sub judice as normas da Lei 

8.245/91, por se tratar de locação de imóvel urbano residencial. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que 

estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito 

e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Analisando a documentação carreada aos autos, bem como toda a matéria 

de fato controvertida nos autos, que foi exaustivamente demonstrada 

através de depoimento pessoal das partes e interrogatório de 

testemunhas, tenho que foram percorridos todos os atos processuais, 

culminando com o convencimento desse Douto Juízo de que o locatário 

infringiu além das normas contratuais, as normas legais previstas na da 

Lei de Locação, expressas no artigo 23, II, III e V: Art. 23. O locatário é 

obrigado a: II - servir-se do imóvel para o uso convencionado ou 

presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, 

devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu; III - restituir o 

imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as 

deteriorações decorrentes do seu uso normal; V - realizar a imediata 

reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, 

provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. 

Aliás, ainda ressalto que os danos foram agravados pela recusa do 

locatário em permitir que o locador vistoriasse o imóvel durante o 

transcorrer do contrato, como se comprometera o reclamado. Portanto, 

acolho o pedido de danos materiais, dos quais a parte autora é credora da 

parte reclamada, no valor de R$ 4.376,43 (quatro mil, trezentos e setenta e 

seis reais e quarenta e três centavos), provenientes dos reparos aos 

danos que o reclamado deixou no imóvel objeto do contrato de locação e 

de fatura de energia elétrica consumida pelo inquilino. De se observar, por 

oportuno, que o locatário, em seu depoimento pessoal confessou que 

recebeu o imóvel em bom estado de conservação e não providenciou 

nenhum reparo, nem mesmo renovou a pintura ao deixar o imóvel, o que 

restou devidamente aparelhado com fotos. É flagrante o estado de 

péssima conservação em que o imóvel se encontrava após a utilização do 

bem pela parte reclamada. Com efeito, não assiste ao locatário o direito de 

destruir o prédio locado sem responder pela indenização decorrente 

dessa conduta; sendo seu dever legal zelar pela conservação do imóvel e 

reparar eventuais danos, ainda que independentemente de previsão 

contratual nesse sentido (conforme supra referido, artigo 23, incisos II, III e 

V da Lei n.º 8.245/91). Aliás, infringiu a parte ré, severamente às normas 

estabelecidas em contrato, ensejando a resilição do contrato, conforme 

permissivo do mesmo regramento em seu artigo 9º: Art. 9º A locação 

também poderá ser desfeita: II - em decorrência da prática de infração 

legal ou contratual; Via de consequência, a pretensão da parte Ré 

fundada no fato de o reclamante ter rescindido unilateralmente o contrato, 

deve ser repelida, porque ficou evidente que foi o reclamado quem deu 

causa à rescisão contratual. Portanto, o pleito formulado pelo reclamado a 

título de pedido contraposto, consistentes na condenação em indenização 

por danos materiais decorrentes de cominação de multa por rescisão do 

contrato, deve ser repelido. Ressalvo, contudo, que o locatário, tem o 

dever de restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu. E 

de fato, se é essa obrigação legal e contratual do locatário, restou 

comprovada situação em que é claro o descumprimento, logo o 

reconhecimento do pedido da parte Autora é medida que se impõe. Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar a parte ré RESSARCIR/PAGAR à parte autora, a título de dano 

material a quantia de R$ 4.376,43 (quatro mil, trezentos e setenta e seis 

reais e quarenta e três centavos), corrigidos monetariamente a partir do 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº. 6.899/81 e juros 

de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida. Sem custas e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza Leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta seus efeitos 

legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 17 de fevereiro de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-87.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA RIBEIRO CANDIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA RODRIGUES TIARINI OAB - GO0040312S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos n. 1000002-87.2017.8.11.0029 Visto. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. Analisando-se o feito, constata-se 

que prescinde de outras provas que não a documental já amealhada, 

razão porque se passa a decidir o pedido em consonância com o disposto 

no artigo 355, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Pois bem. 

Depreende-se dos autos que o AUTOR possuía uma dívida com a RÉ, cujo 

valor fora renegociado, restando comprovado o cumprimento do 

acordado. Ocorre que, posteriormente à renegociação e já adimplido o 

pagamento das parcelas da negociação a promovida não retirou o nome 

da promovente aos órgãos de restrição ao crédito. Em sede de 

contestação a promovida concentrou sua defesa na alegação de que não 

cometeu nenhum ilícito capaz de sustentar o pedido de dano moral alegado 

pela promovente. Ou seja, a promovida de forma totalmente negligente 

manteve o nome do promovente nos órgãos de restrição ao crédito, 

somente regularizando a situação após determinação judicial, ainda fora 

do prazo, pelo que observo sua atitude configura falha na prestação de 

serviço, dado que descumpriu o disposto no § 3º, do artigo 43, do Código 

de Defesa do Consumidor, que estabelece: “Art. 43. (...) § 3° O 

consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e 

cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no 

prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais 

destinatários das informações incorretas.” Uma vez caracterizada a falha 

na prestação de serviços, deve indenizar os danos que causou, conforme 

apregoa o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, que diz: “o 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. A 
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responsabilidade é objetiva, somente sendo afastada quando comprovado 

que uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva 

da vítima ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não 

ocorre no caso concreto. E, a manutenção da anotação restritiva, in casu, 

por si só traz o estigma da lesão, pois atinge direito de personalidade, 

especificamente a honra objetiva da pessoa. A mácula ao nome repercute 

socialmente, influencia no que os outros pensam do inscrito 

indevidamente, interferindo na imagem. A prova do dano é dispensada, 

pois presumida. A simples conduta do fornecedor, no caso sub judice, 

leva ao dever de indenizar, estando isso pacificado na doutrina e 

jurisprudência, como mostra a ementa abaixo colacionada: APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE 

CRÉDITO – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO 

MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR 

ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL READEQUADO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe às entidades credoras que 

fazem uso dos serviços de cadastro de proteção ao crédito mantê-los 

atualizados, de sorte que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem 

providenciar o cancelamento do registro negativo do devedor, sob pena 

de responder pelos prejuízos causados. Demonstrado o ato ilícito advindo 

da permanência indevida do nome do consumidor nos cadastros dos 

órgãos de proteção ao crédito, o qual quitou o débito, nasce a obrigação 

de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa 

hipótese o dano é presumido, bastando a demonstração da ocorrência do 

fato que o gerou. Para fixação do valor da indenização a título de dano 

moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios 

da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros 

adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes. 

Havendo sentença condenatória, os honorários advocatícios devem ser 

arbitrados nos limites do art. 20, § 3º, do CPC. (TJ/MT, Ap, 35000/2014, 

DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

13/08/2014, Data da publicação no DJE 18/08/2014). Para a quantificação 

do valor da indenização, necessário atentar para sua finalidade, 

reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante. Não pode ser 

fixado irrisoriamente, de forma que não sinta o ofensor as consequências 

de seu ato, como também não deve causar enriquecimento injustificado. 

Na hipótese presente, infere-se que a promovida se mostrou desidiosa 

inclusive no cumprimento de determinação judicial, concedida liminarmente, 

só procedendo a retirada do nome da parte Autora dos órgãos de 

restrição ao crédito, fora do prazo estipulado. Portanto, deve suportar a 

pena de multa estipulada no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), sendo 

está confirmada neste decisium, pelo que a converto em indenização por 

danos morais. Feitas as ponderações supra, considero a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais). Diante do 

exposto e, por tudo mais que dos autos consta, e, com fulcro no art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: - 

condenar a demandada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC), e 

correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), 

pelo índice INPC. Torna-se definitiva a tutela de urgência anteriormente 

deferida. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, em 

razão do disposto no artigo 54 da Lei nº 9.099/95. À submissão do Juiz de 

Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n ° 9099/95. Cátia 

Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença derradeira da Juíza 

Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, para que surta 

seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. Canarana, 18 de 

fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-05.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BIZERRA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MG0110851A (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Processo nº 1000098-05.2017.8.11.0029 Visto. Dispensado o relatório em 

face do art. 38, da Lei 9099/95. Fundamento e Decido. Verifica-se que 

consta a informação do total cumprimento do acordo entabulado em 

Audiência de Instrução e Julgamento, razão pela qual não há alternativa a 

este Juízo senão a de julgar extinto por sentença o processo. Isso posto, 

uma vez satisfeita a obrigação pelo executado, julgo extinto o processo 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 924, II e 925 do Novo 

Código de Processo Civil. Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se os autos. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. P.R.I. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a sentença 

derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95, 

para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em sistema. 

Canarana, 17 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-61.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI BROCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESIO ODACIR MUCKE DO AMARAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

Autos n. 1000049-61.2017.8.11.0029 Visto. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por ROSMERI 

BROCH em desfavor de ANDRESIO ODACIR MUCKE DO AMARAL. Aduz a 

parte Autora, em síntese, que seu filho trafegava na pista BR – 020, no 

período noturno, que em determinada altura teve seu veículo abalroado por 

trás pelo automóvel que era conduzido pelo demandado, o qual trafegava 

no mesmo sentido empregando alta velocidade. Afirma que seu filho se 

deslocou até o local para prestar socorro a outro veículo que tinha 

apresentado problemas mecânicos, sendo que no momento do acidente 

trafegava fora da pista, enquanto o veículo abalroado o acompanhava, 

trafegando na pista. Em contestação o demandado alegou que o condutor 

do veículo do Autor estava em baixa velocidade e que em virtude de 

“ponto cego” no ponto elevado da pista, não conseguiu parar a tempo de 

evitar a colisão. Apresentou a parte Ré pedido contraposto de dano 

material e moral. É o breve relatório. Fundamento e Decido. A matéria de 

fato controvertida nos autos foi exaustivamente demonstrada, sendo 

percorridos todos os atos processuais, culminando com a realização de 

audiência de Instrução e Julgamento. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Ao analisarmos o Boletim de Ocorrência e os fatos 

narrados pelas partes, torna-se incontroverso que o veículo dirigido pelo 

demandado abalroou a traseira do veículo conduzido pelo filho da 

demandante, que ocasionou danos materiais. Logo, a tese defensorial de 

culpa concorrente do condutor do veículo demandante não pode e nem 

deve prevalecer, notadamente quando observamos que o veículo do 

mesmo se dirigia à frente do veículo do demandado. Ora, se o demandante 

não estivesse dirigindo em alta velocidade — conforme comprovado — 

provavelmente não teria abalroado o veículo como de fato aconteceu. 

Ademais, em nenhum momento o demandado alega que o demandante 

tivesse efetuado uma freada brusca. Partindo do princípio da consonância 

lógica dos fatos, as alegações do demandado não podem ser acatadas, 

notadamente quando incompatíveis com a dinâmica do acidente e os fatos 

incontroversos, já indicados. Assim, resta comprovado que o demandado 

foi o causador da colisão ocorrida, bem como dos danos materiais 

ocasionados ao demandante. Desta forma, imperioso assumir a presunção 

de culpa daquele que bateu na traseira, em face da previsão contida no 
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art. 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que “o condutor 

deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os 

demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas”. No mesmo sentido, 

verifica-se que pelos depoimentos pessoal das partes, bem como das 

testemunhas trazidas, o demandante realmente estava em alta velocidade 

e que foi o único causador do acidente. Assentada está a 

responsabilidade pelo evento danoso. Cuida-se de actio embasada na 

responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, ensejada pelo evento 

que ocasionou o sinistro noticiado nos autos, de onde surge o dever de 

indenizar. Nesse diapasão, vislumbra-se que a existência de dano material 

é inquestionável, devendo o demandado ressarcir a parte Autora no 

importe de R$ 16.238,00 (dezesseis mil duzentos e trinta e oito reais). 

Ademais, reconheço ausente a existência de danos imateriais, não 

havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima de quaisquer das 

partes, situação que força reconhecer a improcedência do pedido de dano 

moral. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DAQUELE 

QUE COLIDE NA TRASEIRA DO VEÍCULO DA FRENTE. PROVA A 

REFORÇAR TAL PRESUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO 

CONDUTOR DO VEÍCULO DA AUTORA. 1. Tendo o condutor do automóvel 

do réu, pela velocidade que desenvolvia, não conseguido frear e 

tampouco desviar do automóvel da autora que estava aguardando parado 

no meio da pista para realizar a manobra de conversão à esquerda, 

colidindo na parte traseira do veículo da demandante, por certo que agiu 

com culpa exclusiva ao evento danoso. Situação em... (TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003592813 RS , Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de 

Julgamento: 24/05/2012, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) RECURSO INOMINADO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BATIDA NA 

TRASEIRA. CONDUTOR QUE PARA SEU VEÍCULO ANTE A FAIXA DE 

SEGURANÇA E O VÊ ATINGIDO NA PARTE TRASEIRA. CULPA 

EVIDENCIADA. VALOR DO DANO MATERIAL COMPROVADO. 

INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA 

MANTIDA. Sendo incontroverso que a motorista requerida bateu na parte 

traseira do automóvel do autor, é de se presumir a culpa daquela. Valor do 

prejuízo representado por orçamento elaborado por revenda autorizada 

(fl.21) e de acordo com o registro efetuado pela autoridade de trânsito 

(fl.18). Inocorrência de dano... (TJ-RS - Recurso Cível: 71003321296 RS , 

Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

21/09/2011) Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, 

apesar de existir o aborrecimento, o dissabor, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Ante o 

exposto, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR o demandado a pagar a 

demandante o valor de R$ 16.238,00 (dezesseis mil duzentos e trinta e 

oito reais), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso – (súmula 

43/STJ), e improcedente o pedido contraposto. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Cátia Andreatta Juíza Leiga Vistos. Homologo a 

sentença derradeira da Juíza Leiga, com fundamento no artigo 40 da Lei n. 

9.099/95, para que surta seus efeitos legais. Publicação e intimação em 

sistema. Canarana, 19 de fevereiro de 2018. Darwin de Souza Pontes Juiz 

de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 12/2018/DF - Estabelecer a escala de plantão semanal dos 

Juízes e Gestores Judiciários para o mês de MARÇO/2018, a saber:

* A Portaria nº 12/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000517-74.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

 

INTIMÇÃO: Da parte executada, por meio de seu advogado, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver, 

ficando advertida de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo estabelecido, o débito será acrescido de multa de dez por cento 

(10%) e, também, de honorários de advogado de dez por cento (10%), 

nos termos do despacho ID 11485808. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de 

fevereiro de 2018 - LUCIANA MARQUES GOBBI - Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-37.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RONEI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes do despacho ID 11730736 nos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de fevereiro de 2018. Luciana 

Marques Gobbi Rozin- Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-04.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES MENDES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO RAMIRES FONSECA OAB - MT0018969A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SEGUROS (REQUERIDO)

BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000015-04.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JANE RODRIGUES MENDES 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SEGUROS, BRASIL VEÍCULOS 

CIA DE SEGUROS Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência. 

Compulsando os autos se denota que a procuração juntada está em nome 

de JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, terceiro alheio a lide. Posto isso, nos 

termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação do requerente para emendar a petição inicial, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção processual. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Decisão sujeita à homologação do 

Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n° 9099/95. Cumpra-se 
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expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-05.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA MACHADO ROMANOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Autos nº 1000002-05.2017.8.11.0024 Partes: JESSICA MACHADO 

ROMANOSKI X VIVO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

autora solicitou a gratuidade da justiça, porém não juntou comprovante de 

sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões, 

dessa feita, indefiro o pedido. Sem preliminares passo à analise do mérito. 

Os pedidos do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais promovida por 

Jéssica Machado Romanoski em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a 

proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não logrou 

êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 210,08 (duzentos e dez reais e 

oito centavos), gerado pelo contrato nº 0209800412, inscrita em 

14/09/2014. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que não deve 

nada e nega ainda relação jurídica coma reclamada, razão pela qual não 

se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requer a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Insta salientar que a reclamada anexa telas 

sistêmicas unilaterais e Check List venda de moldem totalmente ilegíveis, 

com suposta assinatura da reclamada, alega ainda que a dívida que 

motivou a inscrição da reclamante no cadastro de inadimplentes é 

referente a linha (65) 99917-0748, conta nº 0209800412, habilitada em 

data de 18/03/2014, cancelada em data de 28/08/2014 e ainda que pode 

ser vítima de fraude. Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponete junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela parcial PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 210,08 (duzentos 

e dez reais e oito centavos) , gerado pelo contrato nº 0209800412, 

inscrita em 14/09/2014, discutido nos autos; DETERMINO a exclusão 

definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em 

relação unicamente a este débito; Deixo de condenar a reclamada no 
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pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-89.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JESSILA DA GUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000074-89.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JESSILA DA GUIA 

REQUERIDO: IBI PROMOTORA DE VENDAS LTDA. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte 

autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum 

comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato Grosso é 

pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES OPINIO pelo acolhimento da preliminar de 

ilegitimidade passiva pleiteada pelo Banco CBSS S/A, pois não foi o autor 

da negativação e não possui relação jurídica com a reclamada, devendo o 

processo ser extinto nos termos do art.485, VI do NCPC, em face de sua 

ilegitimidade passiva ad causam. Ultrapassada a fase das preliminares, 

passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória c/c indenização por danos morais 

promovida Jessila da Guia em face de Banco IBI S/A. Em apertada síntese, 

afirma a requerente que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito indevidamente, menciona que quitou todas as obrigações 

referente a relação jurídica com a empresa reclamada, através de acordo 

realizado diretamente com as lojas C&A em data de 02/07/2015 razão pela 

qual a manutenção do seu nome no cadastro de inadimples é indevida. 

Diante disso, ingressa com a presente demanda visando além da 

declaração de inexistência dos débitos, indenização moral. A requerida 

por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação 

dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o reclamante contraiu 

dívida inadimplida e acostou aos autos telas sistêmicas da contratação e 

contrato de adesão assinado pela reclamante com assinatura idêntica aos 

documentos pessoais da reclamante e demais documentos que instruem a 

inicial. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo – consistente em 

negativação indevida – a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte Reclamante não se 

furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o Reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em análise minuciosa da 

documentação é clarividente que a dívida procedeu da utilização dos 

serviços da parte reclamada. A reclamante acosta comprovantes de 

pagamentos ilegíveis e somente após a juntada do contrato. Insta salientar, 

que a reclamante contratou pessoalmente cartão de crédito e realizou 

compras junto a C&A e Comper, que conforme se denota nas faturas 

anexadas a contestação que a reclamante realizou compras e não 

adimpliu com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor 

acumulado no cartão de crédito CompCard Mastercard Nacional 

5274.6200.2262.0010, com data de vencimento 03/2018. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. O Pedido de Litigância de Má Fé pleiteado pela 

reclamada deve ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das 

hipóteses do art. 80 do NCPC. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Outrossim, INDEFIRO os pedidos de gratuidade da promovente e o Pedido 

de Litigância de Má Fé do provido. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-27.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRINDINA ANA RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000449-27.2016.8.11.0024 REQUERENTE: IRINDINA ANA 

RODRIGUES REQUERIDO: REDECARD S/A Vistos etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido de 

devolução de desconto indevido proposta por Irindina Ana Rodrigues em 

face de Redecard S.A . Analisando os autos, observo que embora no ID 

3236461 a audiência de conciliação tornou-se inexitosa, as partes antes 

do julgamento da demanda entraram em acordo e transigiram e a quitação 

foi realizada conforme documento do ID 11256871. Determino a expedição 

do alvará da autora. Portanto, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos, homologo por sentença o acordo supra, bem como a desistência 

do prazo recursal e, consequentemente, extingo o processo com 

resolução de mérito na forma do art. 487, III, “b” do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo o necessário. Após, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-91.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERENICE MARTINS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE ABREU SOUSA OAB - MT16283 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000242-91.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ERENICE MARTINS LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ A reclamada não prova a 

contratação direta da autora, desse modo, afasto a alegação de litigância 

de má fé aduzida pela reclamada. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos 

do autor procedem em parte. Trata-se de ação declaratória de inexistência 

de débitos c.c. indenização por danos materiais e morais em face de 

Energisa S.A. Em síntese, aduziu o proponente que existe restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 193,47 (cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), no 

entanto não possui qualquer débito junto à Concessionária, razão pela 

qual pleiteia a declaração da inexistência dos débitos, bem como o 

recebimento de indenização por danos morais. Contudo, esclareceu que 

jamais firmou qualquer contrato referente a Unidade Consumidora ora 

cobrada pela ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome 

junto ao cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, 

informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, e entende que inexiste a 

obrigação de reparar o dano Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Verifico que muito 

embora a empresa tenha afirmado que tomou todas as providências no 

sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, não 

apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte 

autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a contratação 

perde a relevância, já que não há prova sequer da contratação. A 

reclamada alega que a autora é possuidora da Unidade Consumidora n° 

1718181-9, todavia não prova a contratação da unidade, o que pode ter 

sido realizada por falsário.Ressalto que documentos como RG, CPF, 

Contrato de locação, dentre outros são solicitados no ato da contratação 

da concessionária, vejamos o site da empresa: Para solicitar um Nova 

Ligação, o cliente deve apresentar o Cadastro de Pessoa Física – CPF¹ e 

da Carteira de Identidade ou, na inexistência desta, de outro documento de 

identificação oficial com foto original ou uma cópia autenticada. Para 

indígenas que não possuírem os referidos documentos será admitido o 

Registro Administrativo de Nascimento do Indígena - RANI. O serviço de 

ligação é gratuito, porém se houver mais de uma visita à Unidade 

Consumidora² devido à irregularidade técnica no padrão, será cobrado o 

valor do serviço de vistoria para ligação. O atendimento desta solicitação 

está condicionado à apresentação da documentação necessária através 

dos nossos Canais de Atendimento. ¹ Será verificado no site da Receita 

Federal se o documento pertence ao titular informado e a situação 

cadastral. Nos casos onde o CPF estiver cancelado ou anulado a 

solicitação do cliente não poderá ser atendida, o cliente deverá regularizar 

o CPF junto à Receita Federal e entrar em contato com um dos Canais de 

Atendimento da Energisa. ² Será verificado se o cliente possui débitos em 

outras Unidades Consumidoras da área de concessão, e se a UC está 

localizada em área de proteção ambiental..[1] No site da concessionária 

consta a exigência de apresentação de documento oficial, documento que 

deveria ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré 

não fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. 

Logo, restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso 

não bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do 

Código de Defesa do Consumidor, saliento que a requerida também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. 

Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome do requerente no serviço 

de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável 

o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero 

desconforto. Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas 

por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em 

razão de injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade 

e afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o 

seguinte ensinamento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Agravo Interno nº 

0010821-21.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Agravada: MARIA SOCORRO DANTAS. Data do Julgamento: 22/09/2017. E 

M E N T A AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE RECLAMANTE EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE 

IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO 

MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1- Não tendo 

a parte agravante comprovado que os débitos têm origem em contrato 

firmado pela parte agravada, configura-se a hipótese de fraude. 2- A 

negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral 

in re ipsa. 3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, 

tenho que a quantia arbitrada deve ser mantida, pois se mostra adequada 

ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte 

reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento 

ilícito. 4- Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão 
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monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta 

e. Turma Recursal Única. Relatório. Trata-se de agravo interno interposto 

com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, 

contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado 

interposto pela parte agravante. A parte agravante pretende que a matéria 

seja analisada por este colegiado, a fim de que seja afastada a 

indenização por danos morais ou que o valor seja reduzido. A parte 

agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do 

recurso. ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA 2 É o relatório. VOTO A parte agravante sustenta que a 

matéria debatida no recurso inominado deve ser analisada pelo colegiado, 

sustentando que o débito negativado é legítimo e que não praticou ato 

ilícito. A decisão monocrática, objeto de agravo, apontou que a parte 

agravante não comprovou a existência de relação contratual entre as 

partes e que, portanto, a negativação noticiada na inicial revela-se 

indevida. No caso, cabia à parte recorrida, ora agravante, apresentar 

prova da origem do débito, o que não veio aos autos. Ainda que inexista 

contrato escrito firmado entre as partes, cabia à agravante apresentar ao 

menos gravações de ligações telefônicas que demonstrem a existência de 

relação contratual entre as partes, porém não o fez. Destarte, a parte 

agravante não logrou êxito em desconstituir as alegações apresentadas 

na inicial, não se desincumbindo do ônus probatório imposto pelo art. 373, 

inciso II do CPC. Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos 

morais, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada na 

sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, 

estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, servindo para compensar a parte agravada pelos 

transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. Ante o 

exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter na íntegra a 

decisão agravada. É como voto. Valdeci Moraes Siqueira Juíza Relatora 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 108212120168110002/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 

25/09/2017) Assim, tenho que a reclamada encaminhou indevidamente os 

dados pessoais do proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso a ré ao aceitar 

celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da solicitante, 

assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem somente uma 

anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome. Assim, sopesando 

os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade do débito de R$ 193,47 (cento e noventa e 

três reais e quarenta e sete centavos), discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

A b r e u  J ú n i o r  J u i z  d e  D i r e i t o  [ 1 ]  D i s p o n í v e l  e m : 

https://www.energisa.com.br/paginas/servicos-online/autoatendimento/sol

icite-nova-ligacao.aspx

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIZE ERENILDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000084-36.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALAIZE ERENILDES 

DA SILVA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, a parte autora acosta declaração de hipossuficiência, porém não 

acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 Data de Julgamento: 

22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. O artigo 

5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de 

ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES OPINIO pelo acolhimento da preliminar 

para retificação do polo passivo da presente demanda em relação ao 

endereço da reclamada para constar Rua N, Nº 60, Residencial Jardim 

Trevo, cidade de Birigui-SP. Ultrapassada a fase das preliminares, passo 

ao exame do MÉRITO. Os pedidos da autora são improcedentes. Trata-se 

de ação declaratória c/c indenização por danos morais promovida Alaize 

Erenildes da Silva em face de Mundial Editora Em apertada síntese, afirma 

a reclamante que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao 

crédito indevidamente, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco 

reais), disponibilizado em data de 28/11/2013, contrato nº 

0105103527001318981, menciona que nunca teve qualquer pendência 

com a reclamada pois nunca realizou nenhuma operação financeira com a 

mesma, razão pela qual a inserção do seu nome no cadastro de 

inadimples é indevida. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização 

moral. A reclamada por seu turno, informou que na verdade a transação 
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foi realizada com a filha da reclamante, pois esta ultima emprestou seus 

dados pessoais e cadastrais para efetivar a transação de compra de 

produtos em nome da filha, sendo que a reclamante foi informada das 

consequências que poderiam advir em caso de inadimplência, 

concordando com o uso do seu nome para a transação comercial, sendo 

que a pós a efetivação da compra foi paga apenas uma parcela pela 

reclamante, ficando as demais inadimplidas. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da compra de produtos da parte reclamada. A reclamante nega a relação 

jurídica com a reclamada, mas a reclamada trouxe aos autos áudio da 

gravação da conversa com a reclamante onde a mesma informa que a 

divida é da sua filha, mas foi contraída em seu nome devido a situação 

cadastral da filha e que se propunha ao pagamento de mais uma fatura no 

mês seguinte, e diante destes fatos tenho que a reclamada se 

desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do NCPC, de comprovar a 

origem da dívida e a relação contratual entre as partes. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, bem como a sua 

inadimplência, não há que se falar em negativação indevida. Outrossim, é 

interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela 

vítima, que cause transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito 

social, quanto no pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano 

moral, não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o 

dever de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando em consideração 

os documentos juntados a defesa que indicam valores não pagos, 

necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do nome da parte 

Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. O Pedido Contraposto deve ser deferido no 

valor da negativação ou seja R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), 

tendo em vista que a reclamada não apresentou a evolução da cálculo da 

dívida. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a reclamante no Pedido 

Contraposto no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC/IGPM a partir desta decisão e juros 

legais a partir da citação. Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000240-24.2017.8.11.0024 REQUERENTE: KENIA CAMPOS OTONE 

DOMINGOS - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. INAPLICABILIDADE 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A reclamada aduz a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de 

relação de academia. Analisando os autos verifico que não se trata de 

atividade fim da parte ou faz parte de seu produto. Rejeito a preliminar 

arguida. PÉRICIA TÉCNICA Não merece acolhida a alegação de 

incompetência do Juízo, porquanto não se trata de causa complexa que 

demandaria realização de prova pericial, estando, aliás, a postulação 

instruída com documentos hábeis ao deslinde da causa. Rejeitadas as 

preliminares, passo à análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c indenização por danos morais em face de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A. A parte reclamante alega ter recebido 

revisão de faturamento no importe descrita como “Consumo em kWh 

Recuperado”, no valor de R$ 7.034,83 (sete mil e trinta e quatro reais e 

oitenta e três centavos), fato que elevou com os encargos cobrados o 

valor da fatura para R$ 11.412,38. 1.239,74 (Mil e Duzentos e Trinta e 

Nova Reais e Setenta e Quatro Centavos), por suposta irregularidade em 

seu medidor capaz de causar faturamento inferior ao qual aduz não ter 

dado causa ou que simplesmente lhe fosse possibilitado acompanhar a 

vistoria a atestar a informada irregularidade a justificar o lançamento de 

recuperação de consumo que fora feita com base na média das ultimas 

faturas emitidas igualmente em valores que afirma serem abusivos e em 

total descompasso com os valores emitidos anteriormente. Ao final a 

autora pugnou pela declaração de inexistência dos débitos e dos 

faturamentos lançados pela suposta irregularidade no medidor, além da 

condenação da requerida a indenização por danos morais. Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência da 

consumidora, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à 

reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, II do NCPC. E a reclamada em sede de sua contestação aduziu 

que as cobranças são regulares, vez que procedeu de acordo com o 

determinado pela ANEEL em sua resolução nº. 414/2010, realizando a 

lavratura do TOI (termo de ocorrência e inspeção), registrando a 

irregularidade no medidor que foi reprovado segundo suas avaliações. 

Destaco que se a demandada está pretendendo a recuperação de receita 

(dita de consumo) e esta deveria proceder na forma prevista no art. 129 

da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado 

no mencionado dispositivo, abaixo transcrito: Art. 129. Na ocorrência de 

indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as 

providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do 

consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º. A distribuidora deve 

compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual 

irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de 

Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme 

Anexo V desta Resolução; II - [...] III -elaborar relatório de avaliação 

técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 
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equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 

03.04.2012); IV - [...] e V - implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) [...] e b) [...] § 2º. Uma cópia do TOI deve ser 

entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da 

sua emissão, mediante recibo. § 3º. Quando da recusa do consumidor em 

receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por 

qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. 

Verifica-se que a reclamada procedeu da maneira estabelecida na norma 

supracitada, pois o TOI foi lavrado na presença do consumidor e assinada 

por sua sócia proprietária. A autora nega que tinha conhecimento do 

documento que estava assinando, assim como acosta declarações, porém 

não há como eximir a parte da responsabilidade de realizar ao menos uma 

leitura prévia do documento que estaria assinando e recebendo.Válido 

ainda ponderar que a norma estabelecida pela ANEEL visa proteger o 

consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. No presente caso verifico: - A elaboração do 

TOI foi assinada pela autora e testemunha; - A empresa tirou várias fotos 

para comprovar a irregularidade; - A empresa entregou carta ao cliente; 

Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso pontua: E M E N 

T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA 

ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. As provas 

coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em 

razão da comprovação do desvio da energia. O registro fotográfico em 

anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso 

V, alínea “b”, da Resolução nº.414/2010 da ANEEL, confirmam a 

irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava 

invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de 

n.525596, foi apurado “DESVIO NOS BORNES DO MEDIDOR” registrando 

consumo inferior. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em 

dano moral. Verifico ainda que de acordo com o TOI, a esposa do 

Reclamante embora tenha acompanhado a apuração, se recusou a 

fornecer seus dados e a assinar o TOI confeccionado. Sendo que tal 

informação não foi impugnada pelo Reclamante. (Recurso Inominado nº.: 

0087684-21.2016.811.0001 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT) E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) A empresa seguiu 

as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem 

motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram aos parâmetros legais, 

por consequência o direito da parte Reclamante a declaração de 

inexistência de débitos e indenização por danos morais não merecem 

prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

requer o pagamento no valor da fatura de Março/2017. Diante da 

regularidade da cobrança e em face de inadimplência da mesma, merece 

guarida o pedido contraposto apresentado pela Reclamada. DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, 

declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC. Outrossim, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

condenando a Reclamante ao pagamento da fatura do mês de 

Março/2017, com suas correções. REVOGO a tutela deferida no ID nº 

5827011. Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Transitada 

em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000210-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000210-86.2017.8.11.0024 REQUERENTE: THIAGO DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: ANDRE GONCALVES DE OLIVEIRA - ME Vistos 

em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. GRATUIDADE O reclamante pleiteou os benefícios 

da justiça gratuita, assim como alega não ter condições de arcar com as 

custas e despesas processuais por ser autônomo, dessa feita, 

comprovada a hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. VALOR 

DA CAUSA Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de 

causa abaixo do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa 

constará da petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que 

há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores 

de todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: 

“§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa 

quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em 

discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que 

se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante 

requer condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 69,90 ( sessenta e nove reais e 

noventa centavos), determino de ofício a modificação do valor de causa 

para R$ 10.069,90 (dez mil e sessenta e nove reais e noventa e 

centavos). Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor procedem 

em parte. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débitos c/c 

indenização por danos morais promovida por Thiago da Silva Fernandes 

em face de André Gonçalves de Oliveira – ME (Seiko Internet). Em síntese, 

aduziu o proponente que tentou efetuar uma compra por crediário mas não 

logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e 

noventa centavos) referente ao Contrato nº 56.369, com data de inclusão 

em 08/12/2013. Contudo, esclareceu que jamais firmou qualquer contrato 

com a ré, razão pela qual não se justifica a inserção de seu nome junto ao 

cadastro de pessoas inadimplentes. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e entende que inexiste a obrigação de reparar o 

dano tendo em vista que o reclamante é vizinho do reclamado e utilizou os 

seus serviços de receptação de internet instalados em sua residência em 

data de 28/03/2013, sendo utilizados os serviços nos meses de março, 

abril e maio de 2013, que o reclamante pagou pelo uso de dois meses, 

sendo bloqueado em data de 20/06/2013 IP 127.0.0.1 e desativado em data 

de 31/12/2014 IP 172.17.11. Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 

VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 
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não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação, apenas documentos unilaterais que não comprovam a 

relação contratual entre as partes. O documento deveria ter acompanhado 

a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a 

parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do 

proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, 

por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. 

Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a 

verdadeira identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de 

ordem moral e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

posteriores, a existência de outros registros em nome da parte, 

posteriores ao discutido nos autos, não afasta a condenação por dano 

moral, contudo, tal circunstância deve refletir no quantum indenizatório. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e 

ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, 

reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. Em relação ao Pedido de 

Condenação de Litigância de Má Fé do reclamante deve ser indeferido 

tendo em vista que não foi comprovado a relação contratual entre as 

partes e por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 do 

NCPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 69,90 ( sessenta e nove reais e 

noventa centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva 

do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação 

unicamente a este débito; DEFIRO o benefício da assistência judiciária ao 

autor. MODIFICO de ofício o valor de causa para R$ 10.069,90 ( dez mil e 

sessenta e nove reais e noventa e sete centavos). INDEFIRO o Pedido de 

Litigância de Má Fé. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

B R A Z  P A U L O  P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMIANA SUZANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000001-83.2018.8.11.0024 REQUERENTE: MAXIMIANA 

SUZANA DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos em sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. VALOR DA CAUSA 

Conforme se denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo 

do estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 14.055,00 (quatorze mil e 

cinquenta e cinco reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 422,44 

(quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos), 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 14.477,00 

(quatorze mil quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro 

centavos). Sem preliminares passo à analise do mérito. Os pedidos do 

autor são procedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de 

débitos c.c. indenização por danos morais promovida por Maximiana 

Suzana dos Santos em face de Vivo S.A. Em síntese, aduziu a proponente 

que tentou efetuar uma compra nas lojas City Lar por crediário mas não 

logrou êxito pois havia uma restrição em seu nome por uma suposta dívida 

contraída junto à requerida, no valor de R$ 422,44 (quatrocentos e vinte e 

dois reais e quarenta e quatro centavos), inscrita em 07/10/2017. Contudo, 

esclareceu que o débito é indevido e que não deve nada e nega ainda 

relação jurídica coma reclamada, razão pela qual não se justifica a 

inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas inadimplentes e que 

provavelmente foi vítima de fraude tendo em vista que após contato com a 

reclamada descobriu que o endereço da instalação da linha telefônica fixa 

065-3027-4978 fica localizado na cidade de Cuiabá-MT, sendo que é 

moradora da área rural de Chapada dos Guimarães, conforme 

comprovante de endereço constante dos autos. A requerida por seu 

turno, informou que adotou todas as medidas para a verificação dos 

pressupostos de validade do ato jurídico, que adotou todos os 

procedimentos exigidos e necessários por ocasião da contratação dos 

serviços, mas no caso em tela provavelmente também foi vitima de fraude 

de terceiros pois também não recebeu pelos serviços prestados, 

requerendo em sua defesa o reconhecimento de causo fortuito e 

alternativamente a exclusão da ilicitude por não ter cometido ato ilícito por 

ocasião da contratação dos serviços, entendendo que inexiste a 

obrigação de reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. A 

Reclamante em tese de impugnação requereu rebateu as alegações da 

reclamada, alegando falha na prestação dos serviços, insistindo na 

condenação nos termos da inicial . Pois bem, considerando a relação de 

consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, 
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VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da matéria, uma 

vez que são notórios que problemas como este ocorrem ordinariamente 

nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos pela requerida, 

inverto o ônus da prova em favor do consumidor. Preliminarmente, anoto 

que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou todas as providências 

no sentido de verificar os pressupostos de validade do negócio jurídico, 

não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato celebrados com a 

parte autora, de sorte que a questão relativa a quem efetuou a 

contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação. O documento deveria ter acompanhado a contestação, o que 

não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a parte autora tenha 

contratado os seus serviços. Logo, restam incontroversos, os fatos e 

documentos da exordial. Se isso não bastasse, consoante às regras dos 

artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, saliento 

que a requerida também não comprovou as hipóteses do artigo 14, 

parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da exclusão de sua 

responsabilidade, motivo por que responde objetivamente pelos danos 

decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem respaldo a 

inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao crédito. Como 

resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral sofrido pela 

autora que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. Pode-se 

entender os danos morais como as lesões sofridas por uma pessoa, 

atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de injusta 

investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e afetividade, 

fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, sensações 

negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Eis o seguinte 

ensinamento jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DA 

MATÉRIA. Não vindo aos autos questão capaz de alterar o julgamento 

monocrático é de ser mantida a decisão. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA EM 

NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. A ré não se 

desincumbiu do ônus de provar a contratação do serviço questionado pela 

parte-autora. Inviabilidade da realização de prova negativa consumidor, 

pelo que não se mostra correta a cobrança realizada pela demandada. A 

indevida inscrição do nome do postulante em cadastros restritivos de 

crédito acarreta dano moral indenizável. Trata-se do chamado dano moral 

in re ipsa. Fixação do montante indenizatório considerando o equívoco da 

ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pelo demandante, além do 

caráter punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 

6.780,00, consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em 

situações análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, 

Julgado em 27/06/2013) Assim, tenho que a reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais da proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, 

deve responder pelas suas consequências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Além disso a 

ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante é pessoa idosa nos 

termos da lei e possui somente a anotação referente ao presente 

processo conforme extrato de balcão juntado nos autos. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 3.000,00 (três mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em 

relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 422,44 (quatrocentos e vinte e 

dois reais e quarenta e quatro centavos), discutido nos presentes autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; CONFIRMO a 

Liminar de Antecipação de Tutela deferida nos autos ID Nº 11463449. 

RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 14.477,00 (quatorze mil 

quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). Deixo 

de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-02.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBS SUPERMERCADOS LTDA. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO OAB - MT0004937A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000235-02.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JÚLIA JANE 

BRANDÃO MARTINS GARCIA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A, 

EBS SUPERMERCADOS LTDA. Vistos em Sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. OPINO pela rejeição 

da preliminar de ilegitimidade passiva pleiteada pela segunda reclamada 

EBS SUPERMERCADOS LTDA, um vez que a segunda reclamada ostenta 

sua bandeira no Cartão de Crédito de propriedade da reclamante e nesta 

caso pela Teoria da Aparência existe solidariedade entre ambos os 

reclamados, sendo que no sistema do Código de Defesa do Consumidor, 

prevalece a solidariedade passiva de todos os que participam da cadeia 

econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos ou de 

prestação de serviços. São todos fornecedores solidários. Passo a 

análise de MÉRITO. Os pedidos da reclamante procedem . Declaro a 

revelia do primeiro reclamado. Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, em síntese, 

aduziu a proponente que foi impedida de realizar compras no 

estabelecimento da segunda reclamada em razão da alegação de existir 

débitos pendentes em seu cartão de crédito no valor de R$ 241,55 

(duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), referente 

a fatura do cartão de crédito do mês de janeiro/2017, débitos estes que 

foram pagos pela reclamante em data de 24/01/2017 conforme documento 

constante dos autos, sendo que sofreu constrangimento no ato da compra 
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diante da negativa da segunda reclamada e posteriormente quando 

recebeu notificação do primeiro reclamado que seu nome seria incluído no 

cadastro de inadimplentes em razão do débito supracitado, o qual já sido 

havia pago. Contudo, esclareceu que tentou infrutiferamente resolver 

administrativamente o problema junto as rés, mas não restou outra 

alternativa senão a via judicial para ver valer seus direitos, sendo que foi 

cobrada pelo referido débito da fatura do mês de janeiro de 2017, nas 

faturas seguintes dos meses de fevereiro e março, quitando as referidas 

faturas apenas nos valores que ultrapassavam o valor cobrado 

indevidamente do mês da janeiro de 2017 . Compulsando os autos verifico 

que o primeiro reclamado não compareceu à audiência de conciliação, e 

não apresentou contestação as alegações da reclamante, muito embora 

tenha sido citado para o ato, razão pela qual entendo que a decretação da 

sua revelia no presente caso é medida de rigor. Restando incontroversos, 

os fatos e documentos da exordial. Outrossim, não compareceu à 

audiência de conciliação, confessando, portanto, a matéria fática. Nesse 

sentido é a inteligência do artigo 20 da Lei 9.099/95, que lemos: “Art. 20. 

Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência 

de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados 

no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” Cabe 

à parte Reclamada comparecer pessoalmente na audiência, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com 

imediato julgamento da demanda. O Enunciado nº. 20, do Fórum Nacional 

de Juizados Especiais, têm a seguinte redação: ENUNCIADO 20 – O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Devemos nos ater ao fato 

de que o rigor da exigência do comparecimento pessoal das partes às 

audiências designadas deve-se ao princípio maior dos sistemas dos 

Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre os litigantes. Em 

se tratando de causa que versa sobre direitos patrimoniais e, portanto, 

disponíveis, a ausência da parte requerida à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento conduz aos efeitos da revelia, 

chancelando a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial, salvo, todavia, se outro não for o entendimento do julgador. A 

segunda reclamada por sua vez limitou-se nas alegações de sua 

ilegitimidade passiva nos presentes autos por ser de responsabilidade do 

primeiro reclamado a administração do cartão de crédito e no mérito na 

inexistência de danos morais pleiteados pela reclamante. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a 

relevância da matéria, uma vez que são notórios que problemas como este 

ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos 

oferecidos pelas requeridas, inverto o ônus da prova em favor do 

consumidor. Preliminarmente, anoto que a segunda reclamada, muito 

embora tenha alegado sua isenção de responsabilidade em relação a 

Demanda e a improcedência dos pedidos, não apresentou qualquer 

documento que comprovassem a referida isenção, se limitando a refutar 

como inverídicas as alegações da reclamante, de sorte que não se 

desincumbiu do ônus probatório do art. 373, II do NCPC, não apresentando 

qualquer prova de suas alegações, sendo que tais documentos deveriam 

ter acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez 

prova de que os fatos alagados pela parte autora são inverídicos. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que as requeridas também não 

comprovaram as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, 

não fizeram prova da exclusão de suas responsabilidades, motivo por que 

respondem objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e 

serviços. Emerge, pois, sem respaldo a cobrança indevida de valor que já 

havia sido pago pela reclamante, com o constrangimento de não poder 

realizar suas compras e com as ameaças da inclusão de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Como resultado do acima exposto, 

inquestionável o dano moral sofrido pela autora que, certamente, não se 

limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais como 

as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de sua 

personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando avaria 

em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Assim, tenho que ambos reclamados ao impedirem a 

reclamante de realiazar suas compras e diante das ameaças de nagativar 

os dados pessoais da proponete junto aos órgãos de restrição ao crédito, 

cometeram ilícito civil. E, por terem praticado ato ilícito, devem responder 

solidariamente pelas suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a 

vítima pelos danos morais experimentados de forma injusta. Devemos 

levar em conta ainda, que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios 

para a estipulação do quantum indenizatório deve tomar por base, de 

forma não emocional, isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau 

da culpa, a duração do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as 

condições do ofensor e do ofendido e a dimensão da ofensa. A 

reclamante ficou na iminência de ter a anotação do seu nome no cadastro 

de inadimplentes, só sendo cancelado o débito e estornados os juros pelo 

primeiro reclamado após a propositura da Demanda. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação das reclamadas solidariamente ao pagamento da 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, 

como medida de caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito declaro a revelida do primeiro 

reclamada Banco Bradescard S/A, e com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar as 

reclamadas solidariamente a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento 

que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido 

de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a 

inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 241,55 (duzentos e quarenta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos), referente a fatura do cartão de 

crédito da reclamante do mês de janeiro/2017; Deixo de condenar a 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do 

reclamante, apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase 

de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 08 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-20.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE AZEVEDO AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000001-20.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ANDERSON DE 

AZEVEDO AQUINO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em Sentença. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento 

antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção de prova em 

audiência. GRATUIDADE O reclamante pleiteou os benefícios da justiça 

gratuita, assim como alega estar desempregado, dessa feita, comprovada 

a hipossuficiência defiro a benesse da gratuidade. Diante da inexistência 

de preliminares, passo a análise do MÉRITO. Trata-se de ação de 
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obrigação de fazer com pedido de repetição de indébito e indenização por 

dano moral com pedido de liminar promovido por Anderson de Azevedo 

Aquino em face da Claro S.A . O reclamante alega que a linha de celular 

número (65) 99263-3081 desde o ano de 2015, e que tinha acordado com 

a reclamada o valor da prestação de serviços no valor de R$ 51,90 

(cinquenta e um reais e noventa centavos) e diante da situação financeira 

e a variação dos valores da fatura, requereu através do protocolo nº 

2016583248787 a mudança de plano para um valor menor de R$ 34,99 

(trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) na assinatura controle, 

com internet controle de 400MB, a partir do mês de julho/2016 até o mês 

outubro/2017, sendo que a partir da fatura do de novembro/2016 até 

janeiro/2017, passo a pagar valores variados a maior não contratados 

com reclamada, ou seja, 02/11/2016 – R$ 55,24, 03/12/2016 – R$ 86,76, 

03/01/2017 –R$ 79,80. Que procurou via administrativa protocolo nº 

2016757811391 solucionar o problema, pois não havia contratado os 

valores que estavam sendo descontados em sua fatura a partir do mês de 

novembro/2016, mas a reclamada se recusou a solucionar a solicitação do 

reclamante, impondo-lhe em caso de não pagamento das faturas uma 

multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uma nova mudança de plano e 

diante das informações recebidas da reclamada, obrigou-se a pagar as 

faturas com medo de ser negativado nos órgãos de proteção ao crédito. A 

reclamada em sua defesa limitou-se a alegar que houve pelo reclamante 

da utilização dos seus serviços, e que sua atitude não passou de mera 

cobrança e aborrecimento, e que tais fatos não ensejariam dano moral, e 

muito menos os valores deveriam ser restituídos em dobro, mas sim na 

forma simples, requerendo a improcedência dos pedidos. A instrução 

ocorreu dentro da legalidade. É a síntese. Atendendo aos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. Fundamento. 

Decido. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a 

provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, II do NCPC. Da análise dos autos, verifica-se que o 

reclamante solicitou a mudança de plano de telefonia móvel através do 

protocolo nº 2016583248787 para um plano de valor menor na assinatura 

controle, com internet controle de 400MB no valor de R$ 34,99 (trinta e 

quatro reais e noventa e nove centavos), a partir do mês de julho/2016, 

contudo, apesar de ter efetuado a mudança de plano a partir do mês de 

novembro/2016 a reclamada passou a cobrar valores a maior não 

contratados pelo reclamante. Ora, bem se vê a desorganização da 

Reclamada, que alega como justificativa que a parte reclamante está 

utilizando o serviço, e os valores cobrados a maior tratam-se de mera 

cobrança, porém é clarividente que a autora não solicitou novos serviços 

que justificassem a cobrança acima do contratado. Destarte, a 

responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, pois a empresa reclamada recebeu e vem cobrando valores 

acima dos contratados pela reclamante. Quanto à repetição de indébito, 

verifica-se que restou comprovado que a Autor procedeu ao pagamento 

das faturas referente aos meses de novembro/2016 à janeiro/2017 

conforme documentos constante dos autos, sendo 02/11/2016 – R$ 55,24, 

03/12/2016 – R$ 86,76, 03/01/2017 –R$ 79,80, totalizando o valor de R$ 

221,80 (duzentos e vinte e um reais e oitenta centavos), excedendo tais 

faturas em R$ 116,83 (cento e dezesseis reais e oitenta e três centavos), 

valor este que deve discutido a ser restituído ao reclamante . Desta forma, 

restou evidente a cobrança a maior de R$ 116,83 (cento e dezesseis reais 

e oitenta e três centavos), durante o período de três meses efetivamente 

comprovados nos autos, ressalto que não tem notícias de novos 

descontos. Assim, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de 

Defesa do Consumidor, tal valor deverá ser devolvido em dobro ao 

Reclamante, ante a cobrança indevida por serviço não contratado, no total 

de R$ 233,66 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos). 

Com relação ao dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da 

falha na prestação do serviço pela reclamada. A reparação do dano é 

garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, 

como pelo art. 186 do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. O 

dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um 

bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais 

como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, 

honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. Neste sentido, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. 

DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. A 

responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída 

no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança. 2. 

FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR 

COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 

ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Apelação Cível Nº 

70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012) No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDENIZATÓRIA. TELEFONIA FIXA. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇAS À MAIOR EM FATURAS DE 

PLANO DE TELEFONIA "OI PROFISSIONAL EQUIPE R$200,00". CLONAGEM. 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL RECONHECIDO NO 

CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte autora recebeu 

faturas a maior, contendo alterações no plano de telefonia "oi Profissional 

Equipe R$200,00" sem que tivesse excedido o contratado. Além disso, 

teve o serviço suspenso sem justificativa. 2. Competia à ré comprovar a 

regularidade dos débitos cobrados, ônus que não se desincumbiu, nos 

termos do art. 333, inc. II, do CPC. 3. Indébito de valores desproporcionais 

e inadimplemento contratual. Incumbiu-se, a parte autora, em quitar a 

primeira fatura a maior, procedendo com reclamação por meio de serviço 

de tele atendimento, restando inexitosas todas as tentativas. A ré 

promoveu o restabelecimento do serviço de telefonia apenas após 

determinação judicial (fls.36/38). 4. Possível clonagem de linha móvel. Os 

valores ocorrentes nas faturas, mesmo que, por incidência de fraude, não 

devem ser cobrados do consumidor, cabendo ao fornecedor arcar com os 

dispêndios, como preceitua o art. 14 do CDC. Cabe ao fornecedor, no 

caso concreto, zelar pelo bom andamento da relação contratual, uma vez 

que somente ele pode valer-se de métodos para impedir a clonagem de 

linhas telefônicas. Ré que não comprova a culpa exclusiva de terceiros ou 

do autor 4. Falha na prestação de serviço essencial, com 

comprometimento das atividades da autora, eis que o plano contratado é 

utilizado para agilizar a comunicação entre ela e seu funcionário. Dever de 

indenizar os prejuízos destes advindos. Dano extrapatrimonial que supera 

os simples dissabores do cotidiano. 5. Quantum indenizatório de R$ 

3.000,00, fixado em sentença e que, no caso concreto, não merece 

minoração. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

RECURSO DESPROVIDO... TJ-RS - Recurso Cível 71004867503 RS 

(TJ-RS). Data de publicação: 28/08/2014 A indenização por dano moral 

deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de 

alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida 

pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa 

medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a 

vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo 

de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 170 de 245



nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para 

sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que servirá, a 

um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte 

reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, 

para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido da reclamante 

para: CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), pelos danos morais sofridos pelo reclamante, saliento que 

em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu 

arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples legais de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

DETERMINO a devolução da quantia de R$ 233,66 (duzentos e trinta e três 

reais e sessenta e seis centavos).– já calculada em dobro, nos termos do 

artigo 42 do CDC, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) a.m. 

e correção monetária da data do efetivo desembolso. DEFIRO o benefício 

da assistência judiciária ao autor. Sem custas, despesas processuais e 

honorários de sucumbência (arts. 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95). 

Aguarde-se prazo para a interposição de recurso, após o qual, decorrido 

in albis, a devedora terá o prazo de 15 (quinze) dias para efetuar o 

pagamento, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), nos termos do art. 475-J, 

caput, do CPC e Enunciado n. 105 do FONAJE, podendo depositar em juízo 

a fim de evitar a incidência da multa (Enunciado n.º 106 FONAJE. 

Conforme artigo 40 da lei 9.099/95, à apreciação do Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Chapada dos 

Guimarães para que se produzam os devidos efeitos legais. BRAZ PAULO 

P A G O T T O  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 08 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-59.2017.8.11.0024
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TAMIRIS GOEBEL DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000173-59.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TAMIRIS GOEBEL DE FARIAS 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

se encontra devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR Em 

observância aos princípios estabelecidos no Código de Defesa do 

Consumidor, especificamente sobre a responsabilidade solidária existente, 

rejeito a preliminar de Ilegitimidade Passiva. Inexistindo preliminares, passo 

a análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação de cobrança c.c. indenização por danos materiais e morais, em 

síntese, Relata a parte autora, que no dia 20/06/2015 adquiriu um plano 

Claro UP e um aparelho Aplle /iPhone 6 plus 16GB – GSM/3B/4G pelo valor 

de R$4.041,00 (quatro mil e quarenta e um reais), cujo contrato prevê um 

seguro contra sinistro. Ocorre que seu aparelho celular foi roubado e que 

diante disto procurou a empresa Ré solicitando providência, porém a 

mesma recusou-se a efetuar o pagamento do seguro. A reclamada alega 

que a autora estaria inadimplente e sem cobertura do seguro na data do 

roubo. Pois bem, considerando a relação de consumo que envolve as 

partes, a existência dos requisitos do artigo 6°, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor e a relevância da matéria, uma vez que são notórios que 

problemas como este ocorrem ordinariamente nas prestações de serviços 

assemelhados aos oferecidos pela requerida, inverto o ônus da prova em 

favor do consumidor. Destarte, apesar de a presente ação tratar de 

relação de consumo, a parte Reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte Reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Incumbe à autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar a irregularidade na 

negativa de cobertura da empresa reclamada, conforme se denota o 

roubo ocorreu em data posterior a inadimplência, vejamos: Contratação do 

plano/seguro 20/06/2015 Inadimplência a partir de 15/12/2015 Roubo 

06/09/2016 O Instrumento de Adesão ao Programa Claro UP estabelece 

que o segurado deverá “4.iii – Em sendo cliente CLARO, estar adimplente 

com suas obrigações”, a promovente estava inadimplente desde 

Dezembro/2015, ou seja, não faz jus ao pagamento de prêmio do seguro 

conforme contratado. Insta pontuar, que a autora não impugnou a defesa, 

desse modo, não se afigura a hipótese de condenação da cobrança e em 

danos morais haja vista que os fatos alegados por si só não se constituem 

em motivo suficiente à configuração do dano passível de reparação na 

esfera extrapatrimonial. Não incorreu a Requerida em ato ilícito, que se 

qualifica como a conduta que, por ação ou omissão, viola direito e causa 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral (Código Civil, art. 186). 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do 

MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de 

P a u l a  R o c h a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000118-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ELIANE TEOTONIO 

MARTINS REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos em sentença. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, 

vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em razão da 

desnecessidade de produção de prova em audiência. GRATUIDADE A 

parte solicitou a gratuidade da justiça, a parte autora acosta declaração de 

hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante. Sobre o tema o 

Tribunal de Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 

103276/2016 Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA 

SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE 

EM ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE 
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SE ENCONTRA NA SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 

1.060, DE 05 DE FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - 

RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está 

condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição 

Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo 

requerente que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei 

Nº 1.060, de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do 

benefício. O artigo 5º da Lei 1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz 

pode indeferir, de ofício, o pedido de gratuidade da justiça, caso tenha 

fundadas razões. O promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. VALOR DA CAUSA Conforme se 

denota a parte reclamante atribuiu o valor de causa abaixo do 

estabelecido na legislação: “Art. 292. O valor da causa constará da 

petição inicial ou da reconvenção e será: VI - na ação em que há 

cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de 

todos eles”. No mesmo artigo do Código de Processo Civil estabelece: “§ 

3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando 

verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou 

ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá 

ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante requer 

condenação em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

e a inexigibilidade do débito de R$ 298,55 ( duzentos e noventa e oito reais 

e cinquenta e cinco centavos), determino de ofício a modificação do valor 

de causa para R$ 15.298,55 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais e 

cinquenta e cinco centavos). Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do 

autor procedem em parte. Trata-se de ação de declaratória de inexistência 

de débitos c/c indenização por danos morais promovida por Eliane 

Teotônio Martins em face de Embratel TVSAT Telecomunicações LTDA 

(Claro TV). Em síntese, aduziu o proponente que tentou efetuar uma 

compra por crediário mas não logrou êxito pois havia uma restrição em 

seu nome por uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de 

R$ 298,55 ( duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) 

referente ao Contrato nº 233186085, com data de inclusão em 06/11/2016. 

Contudo, esclareceu que jamais ficou devendo para a ré, razão pela qual 

não se justifica a inserção de seu nome junto ao cadastro de pessoas 

inadimplentes. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

e entende que inexiste a obrigação de reparar o dano tendo em vista que 

a reclamante utilizou seus serviços de TV por assinatura, através do 

contrato nº 021/06132764-6, Pacote Banco Família Cinema DTV Fidelidade, 

serviços instalados em data de 13/08/2012. Pois bem, considerando a 

relação de consumo que envolve as partes, a existência dos requisitos do 

artigo 6°, VIII do Código de Defesa do Consumidor e a relevância da 

matéria, uma vez que são notórios que problemas como este ocorrem 

ordinariamente nas prestações de serviços assemelhados aos oferecidos 

pela requerida, inverto o ônus da prova em favor do consumidor. 

Preliminarmente, anoto que a ré, muito embora tenha afirmado que tomou 

todas as providências no sentido de verificar os pressupostos de validade 

do negócio jurídico, não apresentou nenhum deles, nem mesmo o contrato 

celebrados com a parte autora, de sorte que a questão relativa a quem 

efetuou a contratação perde a relevância, já que não há prova sequer da 

contratação, apenas documentos unilaterais que não comprovam a 

relação contratual entre as partes. O documento deveria ter acompanhado 

a contestação, o que não ocorreu. Assim, a ré não fez prova de que a 

parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não bastasse, 

consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código de Defesa 

do Consumidor, saliento que a requerida também não comprovou as 

hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não fez prova da 

exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde objetivamente 

pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. Emerge, pois, sem 

respaldo a inserção do nome do requerente no serviço de proteção ao 

crédito. Como resultado do acima exposto, inquestionável o dano moral 

sofrido pelo autor que, certamente, não se limitou a um mero desconforto. 

Pode-se entender os danos morais como as lesões sofridas por uma 

pessoa, atingindo certos aspectos de sua personalidade em razão de 

injusta investida de outrem, causando avaria em sua moralidade e 

afetividade, fazendo brotar sentimentos de constrangimentos, vexames, 

sensações negativas e de desespero, em suma: de injustiça. Assim, tenho 

que a reclamada encaminhou indevidamente os dados pessoais do 

proponete junto ao órgão de restrição ao crédito, cometendo ilícito civil. E, 

por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas suas conseqüências. 

Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos morais experimentados de 

forma injusta. Além disso a ré ao aceitar celebrar contratos sem se ater a 

verdadeira identidade da solicitante, assumiu o risco de causar danos de 

ordem moral e patrimonial, respondendo por eles. Devemos levar em conta 

ainda, que a indenização por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que 

tem por objetivo compensar a parte inocente pelos danos causados pela 

desídia e inércia da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do 

quantum indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, 

isenta e criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração 

do sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor 

e do ofendido e a dimensão da ofensa. O reclamante tem inserções 

preexistentes, a existência de outros registros em nome da parte, 

anteriores ao discutido nos autos, afasta a condenação por dano moral e 

neste caso cabível a aplicação da Súmula 385 STJ, in verbis. Súmula 

385/STJ - 11/07/2017. Responsabilidade civil. Dano moral. Consumidor. 

Anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito. Indenização. 

Descabimento quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito 

ao cancelamento. Recurso especial repetitivo. Recurso especial 

representativo da controvérsia. CDC, art. 43, § 2º. CCB/2002, art. 186. 

CF/88, art. 5º, V e X. CPC, art. 543-C. «Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.» 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para 

RECONHEÇER a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 298,55 ( 

duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a este débito; 

INDEFIRO o benefício da assistência judiciária ao autor. MODIFICO de ofício 

o valor de causa para R$ 15.298,5 (quinze mil duzentos e noventa e oito 

reais e cinquenta e cinco centavos). Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, 

apresentando cálculo do valor devido, visando o início da fase de 

cumprimento de sentença, nos termos do artigo 523 NCPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por 

cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, 

conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__________________________________________________ Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Chapada 

dos Guimarães, 10 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKSNELIO NASCIMENTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000033-25.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FRANKSNELIO NASCIMENTO 

DE SOUZA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos em sentença. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 

comprovante de sua condição financeira. Sobre o tema o Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso é pacífico: Número do Protocolo: 103276/2016 
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Data de Julgamento: 22-11-2016 E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO 

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PACIAL DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE 

IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA REQUERENTE EM ARCAR COM O 

PAGAMENTO DAS CUSTAS – PROVA SUFICIENTE QUE SE ENCONTRA NA 

SITUAÇÃO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º, DA LEI Nº 1.060, DE 05 DE 

FEVEREIRO DE 1950 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A 

concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a 

comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Demonstrado pelo requerente 

que se encontra na situação a que se refere o artigo 4º, da Lei Nº 1.060, 

de 05 de fevereiro de 1950, imperiosa a concessão do benefício. Insta 

salientar, que há notícias no processo nº 8020016-56.2015.8.11.0024 de 

que autor se trata de empresário do ramo imobiliário. O artigo 5º da Lei 

1.060/1950 prevê, em seu caput, que o juiz pode indeferir, de ofício, o 

pedido de gratuidade da justiça, caso tenha fundadas razões. O 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos 

materiais e morais, em apertada síntese, afirma o requerente que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente, menciona 

que não tem dívidas com a empresa reclamada, razão pela qual tais 

valores são indevidos. Diante disso, ingressa com a presente demanda 

visando além da declaração de inexistência dos débitos, indenização 

moral. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as medidas 

para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, que o 

reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos foto do autor 

no ato da contratação, RG e CPF digitalizado, telas sistêmicas da 

procedência da dívida, transferência de titularidade do contrato para o 

autor com assinatura reconhecida em cartório. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Reclamada 

provar a veracidade de seus argumentos alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, II do CPC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo – consistente em negativação indevida – a parte Reclamante não 

está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Em 

análise minuciosa da documentação é clarividente que a dívida procedeu 

da utilização dos serviços da parte reclamada referente. Insta salientar, 

que a reclamante contratou pessoalmente a empresa, que conforme se 

denota nas telas anexadas a contestação que o reclamante não adimpliu 

com suas obrigações. A reclamante tem um saldo devedor acumulado, 

desta forma, restando comprovada a existência de relação contratual, 

bem como a sua inadimplência, não há que se falar em negativação 

indevida. O promovente não comprovou o pagamento da dívida, apesar de 

alegar que não teria débitos com a empresa, assim como não impugnou as 

alegações da defesa. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal, ou seja, para que 

se possa falar em dano moral, não basta o simples desapontamento ou 

dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é necessária a prova de que 

o fato tenha causado sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha 

atingido a honra, a dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito 

pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, diante do exposto, e levando 

em consideração os documentos juntados a defesa que indicam valores 

não pagos, necessário o reconhecimento de legalidade na inclusão do 

nome da parte Reclamante no mencionado sistema de proteção ao crédito. 

Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a inclusão do nome foi devida inexistindo assim, por 

consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes 

para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 10 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000598-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA FLAVIA GOMES 

REQUERIDO: EXPRESSO SAO LUIZ LTDA Vistos em sentença. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, nos termos do art. 330, I, do CPC. Logo, com as provas 

documentais carreadas aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para o julgamento. Inexistindo preliminares, passo 

ao exame de MÉRITO. Os pedidos da requerente são improcedentes. 

Trata-se de ação de ação de indenização por danos morais em face de 

Expresso São Luiz Ltda. Aduziu a autora que embarcou em um dos ônibus 

da requerida na cidade de Chapada com destino à Brasília, relata que a 

previsão de viagem era de 18 horas, porém ocorreu atraso. A reclamante 

informa que a viagem durou quase 22 horas, visto que quando passavam 

por Goiânia o ônibus foi trocado, alegando que provavelmente seria 

porque muitos passageiros desembarcaram e ficaram poucos para seguir 

até Brasília. Relata que a reclamada não comunicou previamente os 

passageiros que haveria troca de veículo, que ao chegar o veículo 

substituto estava em péssimas condições, velho e mau cheiroso. O 

reclamante conclui os pedidos solicitando indenização, pois chegou em 

Brasília após 03 horas e meia do horário previsto. A promovida por seu 

turno informa que foi contratado serviço de transporte convencional, 

afirma que não há danos morais a serem reparados, pois em seu entender 

não informou horário para chegada. Relata que o serviço terrestre 

depende de logística, como a troca de ônibus e motorista, por fim, extrai 

que os fatos narrados caracterizam na verdade mero dissabor do 

cotidiano. Desta forma, tendo em vista que o fato narrado na petição inicial 

deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, 

“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 

6º, inc. VIII), nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, 

inc. II, do NCPC, inverto o ônus da prova em favor da parte autora, 

cabendo à reclamada apresentar prova quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do mesmo, o que não 

desincumbe, contudo, o dever da autora em colaborar com o deslinde do 

feito. Em que pese os argumentos apresentados pela parte autora, não se 

justifica condenar a reclamada pelos supostos danos morais sofridos, 
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notadamente quando inexistente nexo causal no presente caso. Em 

nenhum momento restou demonstrado nos autos que a reclamada falhou 

em concluir a viagem, sendo que não consignou nos autos a previsão 

contratual do suposto horário de chegada a Brasília, certo que mesmo 

existindo atraso, o mesmo foi inferior a 04 (quatro) horas – a petição inicial 

é claríssima ao atribuir atraso de 03h30min de atraso na chegada ao 

destino. O registro fotográfico da parte reclamante falha ao não 

apresentar fotos do ônibus “sucateado”, porém a reclamada complementa 

a lide e acosta aos autos fotos do veículo, que em simples análise se 

demonstra normal diante da tarifa contratada. Atualmente a jurisprudência 

tem considerado atrasos de voos comerciais (aeronaves) no patamar de 

até 04 horas como razoável por conta da logística que se impõe, ao 

analisar a questão, em se tratando de transporte terrestre que demanda 

maiores recursos para ser concluída como o clima, condição da estrada, 

números de paradas dentre outros fatores, considero um atraso de 

03h30min como plausível. O conceito de dano moral, ante a inexistência de 

sua especificação legislativa, fora dado basicamente pela doutrina – 

seguida desde logo pela jurisprudência, que, dentre vários aspectos, 

leciona que a dor psíquica se configura quando há abalo emocional, 

consubstanciada na perturbação de aspectos inerentes aos atributos de 

personalidade da pessoa, como a honra, a reputação, a correção estética, 

a tranquilidade de espírito, dentre outros. A psique não é valorada 

financeiramente, razão pela qual o dano moral é comumente tratado por 

dano extrapatrimonial, posto atingir bens de caráter imaterial, desprovidos 

de conteúdo econômico. O abalo consiste na dor, no sofrimento, na 

tristeza, na saudade, na cicatriz, e em vários outros aspectos que podem 

ocorrer em razão da própria natureza da pessoa. Neste diapasão, tem-se 

que o mero aborrecimento não configura o dano moral, por ser aquele algo 

intimamente ligado com a própria convivência em sociedade, que demanda 

a aceitação de certas situações justamente para a consecução do escopo 

social, qual seja, a convivência entre as pessoas. Resta, então, saber se 

a situação aventada suplanta o mero aborrecimento, com vistas a 

identificar ou não a possibilidade de ser deferida ao autor a compensação 

por eventuais danos morais que tenha sofrido. No caso dos autos, no 

entanto, não há qualquer demonstração de ocorrência de danos morais à 

parte reclamante, razão pela qual sua pretensão merece ser indeferida, 

mormente em razão de que o atraso de pouco mais de 03 horas, tenha-lhe 

causado prejuízo moral. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou 

sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no 

caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de 

violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização 

por danos morais. O atraso de menos de 04 (quatro) horas não é causa 

suficiente para ensejar a responsabilização objetiva por danos morais, 

sendo tão somente situação que se enquadra em fato corriqueiro da vida 

civil, no qual o ser humano de tirocínio médio deve se habituar. 

DISPOSITIVO Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 

Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 10 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002096-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMELA VUOLLO BOTAN (RÉU)

GIUVALDO ESTEVAO BOTAN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

JONATAS LIMA GALADINOVIC (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Juntada de petição. Protocolado em Colíder. Protocolo Nº: [A-64618] - 

[09/02/2018].

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000122-59.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELMAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR CABRAL OAB - PR47843 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, 

providenciar o recolhimento do preparo das cartas precatórias mediante 

emissão de guia para pagamento, a serem cumpridas nas Comarcas de 

Cuiabá/MT e Apucarana/PR.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000045-50.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDNEY ABREU - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, providenciar o 

recolhimento de preparo da Carta Precatória comprovando no presente 

feito, a ser cumprida na Comarca de Aripuanã/MT.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002339-12.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINS & BRUCHMAM MARTINS LTDA (REQUERENTE)

LIDER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MAINE ALVES LIMA 01646564219 (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, providenciar o 

recolhimento de preparo da Carta Precatória comprovando no presente 

feito, a ser cumprida na Comarca de Colniza/MT.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-03.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010674-03.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), BOA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 174 de 245



VISTA SERVICOS S.A. . Finalidade: INTIMAR as partes requeridas, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10793795. 

Colíder, 22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-03.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010674-03.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), BOA 

VISTA SERVICOS S.A. . Finalidade: INTIMAR a parte requerente, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10793795. 

Colíder, 22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010674-03.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010674-03.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI), BOA 

VISTA SERVICOS S.A. . Finalidade: INTIMAR as partes requeridas, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10793795. 

Colíder, 22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-18.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON L DOS SANTOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010425-18.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ARILSON L DOS 

SANTOS - EPP Parte Ré: REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, através do 

Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10795841. Colíder, 

22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010425-18.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARILSON L DOS SANTOS - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAVI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE SOUZA CORREIA OAB - MT0010031A (ADVOGADO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

LEONARDO DA SILVA CRUZ OAB - MT0006660A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010425-18.2015.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ARILSON L DOS 

SANTOS - EPP Parte Ré: REQUERIDO: MAVI ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA . Finalidade: INTIMAR as partes, através do 

Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10795841. Colíder, 

22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001151-81.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: RAMAO 

MIRANDA MENAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10165119. 

Colíder, 22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001151-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO MIRANDA MENAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001151-81.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: RAMAO 

MIRANDA MENAS Parte Ré: REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A . Finalidade: INTIMAR as partes, através 

do Advogado(a) da sentença judicial, cujo teor se lê no id- 10165119. 

Colíder, 22 de fevereiro de 2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010547-31.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA 84053771153 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA MACHADO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010547-31.2015.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: LEILA DA SILVA 

TEIXEIRA DE ALMEIDA 84053771153 Parte Ré: EXECUTADO: VANESSA 

MACHADO DE OLIVEIRA . Finalidade: Intimar a parte requerente, através 

do advogado(a), para manifestar o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Colíder, 22/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-67.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELECTROLUX DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000557-67.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ARMANDO 

PEREIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ELECTROLUX DO BRASIL S/A . 

Finalidade: INTIMAR a(s) parte(s) requerida(s), através do(a) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), para querendo, apresentar 

contrarrazões ao recurso inominado (id- 11381850) apresentado pela 

parte requerente, no prazo legal. Colíder, 22/02/2018. Ana Maria 

Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010401-87.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 13 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010795-31.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010795-31.2014.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: EDSON 

FRANCISCO DONINI Parte Ré: EXECUTADO: ADRIANO DIAS DA SILVA . 

FINALIDADE: Intimar a parte exequente, através do (a) Defensor 

(a)/Advogado(a), da Decisão/despacho judicial cujo teor se lê no id – 

11092843, bem como, do espelho de Penhora juntados aos autos ids – 

11875745. Colíder, 22/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020020-41.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DESPACHO Vistos em 

correição. Intimem-se às partes do retorno dos autos, bem como, para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 10 dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo com as baixas de praxe e tutelas devidas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Colíder – MT, 15 de dezembro de 2017. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010835-13.2014.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

HASS UP COSMETICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DONINI OAB - MT0008406A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCLUSIVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

FINCO COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO EMRICH GUIMARAES LEAO OAB - GO0019964A (ADVOGADO)

CELIO ANTUNES DE ARAUJO OAB - MT0016332A (ADVOGADO)

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT0016240A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010835-13.2014.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: HASS UP 

COSMETICOS LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: EXCLUSIVA COMERCIO 

VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - ME, FINCO COMERCIO DE 

COSMETICOS EIRELI - ME . Finalidade: Intimar a requerente, através do(a) 

Advogado(a)/procurador(a)/Defensor(a), quanto à petição e documentos 

que consta nos autos (Id 11350070 e seguintes), para manifestar o que de 

direito, no prazo de 05 dias. Colíder, 22/02/2018. Ana Maria Guimarães 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
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COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, 

s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASFRI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO RENATO GOMES DA SILVA OAB - SP275684 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001717-30.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ZAQUEO 

MICHELITE - ME Parte Ré: REQUERIDO: BRASFRI S/A . FINALIDADE: 

INTIMAR as partes, através do advogado(a), para no prazo de 10 dias, 

indicar as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência. 

Colíder, 22/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001717-30.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUEO MICHELITE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASFRI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO RENATO GOMES DA SILVA OAB - SP275684 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001717-30.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: ZAQUEO 

MICHELITE - ME Parte Ré: REQUERIDO: BRASFRI S/A . FINALIDADE: 

INTIMAR as partes, através do advogado(a), para no prazo de 10 dias, 

indicar as provas que pretendem produzir, justificando a sua pertinência. 

Colíder, 22/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora Judiciária SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 

3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: 

(66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010482-02.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 8010482-02.2016.8.11.0009; Parte Autora: REQUERENTE: 

ARUANA PALACE HOTEL LTDA - ME Parte Ré: REQUERIDO: INSTITUTO 

EDUCACIONAL VANGUARD LTDA - ME FINALIDADE: INTIMAR o(a) 

Advogado(a) da parte promovente para que no prazo de 10 dias, 

apresente endereço atualizado da parte requerida, sob pena de 

arquivamento deste processo nos termos do art. 53, § 4º, da Lei n. 

9.099/1995. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER 

E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Edital

GABARITO DEFINITIVO - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO 

DE JUIZ LEIGO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

Edital n.º 004/2017/DF – Prova: 11.2.18

* O Gabarito completo, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

EDITAL N.º 002/18/DF - O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício 

Simioni da Silva - Juiz de Direito Diretor do Foro desta Comarca de 

Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em 

conformidade com o disposto no Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, torna 

público o resultado da prova objetiva do processo seletivo para formação 

de cadastro de reserva de Juízes Leigos desta Comarca, contendo a 

relação dos candidatos classificados para a correção da prova de 

sentença:

* O Edital n° 002/18/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-23.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11770155 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010259-46.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES OAB - MT0011148S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé que até a presente data o Executado devidamente 

intimado conforme id n. 11211925 não se manifestou nos presentes autos. 

Posto isto, nos termos do Provimento n. 55/2007, impulsiono os autos para 

intimar a Parte Exequente para manifestar-se no prazo de 05 dias acerca 

da certidão acima, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000302-09.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGEANE DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000302-09.2017.8.11.0010 REQUERENTE: REGEANE DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Processo n. 1000302-09.2017.8.11.0010 

PROJETO DE SENTENÇA Visto. Dispensa-se o Relatório, na forma do 

artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. Tendo em vista o pagamento da 

obrigação pela requerida e a concordância da parte autora (ID 11549489), 

opino pela extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil. Expeça-se o alvará, após, arquive-se. Jaciara, 19 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001060-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JONICLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2018 Hora: 09:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001062-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2018 Hora: 09:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANA DE SOUSA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: JOÃO 

BATISTA SULZBACHER OAB: MT0006889A-O Endereço: R RUI 

BARBOSA, 88, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-040 (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

08/05/2018 Hora: 10:15 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001159-55.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB: MT0011683A Endereço: JURUCE, 

2544, CASA, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - 

e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: 

Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

09/05/2018 Hora: 09:30 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001181-16.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MARCAL SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB: MT21419/O Endereço: 16, 12, 

QUADRA 30 2 ETAPA, CPA IV, SÃO PAULO - SP - CEP: 78000-000 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 09:45 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-62.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROZILANGEA ROSA QUEIROZ MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: MT23093/O-O Endereço: DAS 

PALMEIRAS, S N, CASA 14 COND RIO COX, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 178 de 245



AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 09:45 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001154-33.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB: MT0213630A 

Endereço: RUA PRINCESA ISABEL, 55, CENTRO, JUSCIMEIRA - MT - CEP: 

78810-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de 

CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/05/2018 Hora: 10:00 , devendo avisar ao (a) 

seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência 

implicará na extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas 

custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão Geraldino Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-23.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB: MT23093/O-O Endereço: DAS 

PALMEIRAS, S N, CASA 14 COND RIO COX, JARDIM IMPERIAL, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78075-850 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 08/05/2018 Hora: 10:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-87.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA ROVERSI VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: CARIN 

RAQUEL CHIAPINOTTO OAB: MT22657/O Endereço: desconhecido 

Advogado: MAURO BOSCO CABRAL OAB: MT0008878A-B Endereço: AV 

ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 1222, RUA LUMA, CENTRO, JACIARA - 

MT - CEP: 78820-000 (intimação virtual - e-mail), para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2018 Hora: 10:00 , devendo 

avisar ao (a) seu (a) cliente, cientificando que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até inicio da 

audiência implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais.. Nada mais. Ana Paula Paixão 

Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-54.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000051-54.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-39.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000052-39.2018.8.11.0010 REQUERENTE: FERNANDO DA SILVA 

MESQUITA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida 

análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos 

comprovante de residência em nome de terceiro, não restando assim 

comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento processual. 

Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de residência 

em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. 

Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-61.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000057-61.2018.8.11.0010 REQUERENTE: JAILSON DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Em detida análise 
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dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante 

de residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000067-08.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000067-08.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico 

que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de residência em 

nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua moradia nesta 

Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção e arquivamento processual. Caso a parte reclamante alegar 

não possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já 

que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante. Após, devolvam-me os autos 

conclusos para decisão. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000068-90.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000068-90.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GERALDINO FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante 

de residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000571-48.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11873382 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-60.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE BUENO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Numero do Processo: 

1000070-60.2018.8.11.0010 REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BUENO 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos. Em 

detido análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

comprovante de endereço da parte reclamante, razão pela qual determino 

a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias 

emendar a inicial, sob pena de extinção processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, afim de se 

precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-30.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENI DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000072-30.2018.8.11.0010 REQUERENTE: LUCENI DE SOUZA ALMEIDA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000076-67.2018.8.11.0010 REQUERENTE: WELLTON ROGGER JERONIMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 
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processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-52.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLTON ROGGER JERONIMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000077-52.2018.8.11.0010 REQUERENTE: WELLTON ROGGER JERONIMO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-37.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000078-37.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ANGELA BARBOSA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante 

de residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000080-07.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THENNER WILLIAM SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000080-07.2018.8.11.0010 REQUERENTE: THENNER WILLIAM SOUZA DA 

SILVA REQUERIDO: CCLAA - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos. Em 

detido análise dos autos, verifico que a petição inicial carece de 

documentos pessoais e comprovantes de endereço da parte reclamante, 

razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo 

de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena de extinção processual. 

Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de residência 

em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do reclamante, 

afim de se precaver quanto a ocorrência de fraude processual. Tomem-se 

as demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-74.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARQUELINA RIBEIRO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000082-74.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ARQUELINA RIBEIRO DE MELO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-59.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000083-59.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico 

que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de residência em 

nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua moradia nesta 

Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção e arquivamento processual. Caso a parte reclamante alegar 

não possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já 

que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante. Após, devolvam-me os autos 

conclusos para decisão. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-44.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000084-44.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 
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CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico 

que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de residência em 

nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua moradia nesta 

Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção e arquivamento processual. Caso a parte reclamante alegar 

não possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já 

que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante. Após, devolvam-me os autos 

conclusos para decisão. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-29.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000085-29.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos. Em detida análise dos autos, verifico 

que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de residência em 

nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua moradia nesta 

Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena 

de extinção e arquivamento processual. Caso a parte reclamante alegar 

não possuir comprovante de residência em seu nome, determino desde já 

que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos 

para que seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no 

tocante a residência do reclamante. Após, devolvam-me os autos 

conclusos para decisão. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-14.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR DANTAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000086-14.2018.8.11.0010 REQUERENTE: GILMAR DANTAS DOS 

SANTOS REQUERIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a 

parte reclamante juntou nos autos comprovante de residência em nome de 

terceiro, não restando assim comprovada a sua moradia nesta Comarca 

de Jaciara, razão pela qual determino a intimação da parte reclamante para 

no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e 

arquivamento processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir 

comprovante de residência em seu nome, determino desde já que o Sr. 

Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que 

seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a 

residência do reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para 

decisão. Às providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000089-66.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ LEITE AFONSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000089-66.2018.8.11.0010 REQUERENTE: BEATRIZ LEITE AFONSO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-51.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000090-51.2018.8.11.0010 REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-21.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 
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assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000091-36.2018.8.11.0010 REQUERENTE: HELENO SOARES DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-06.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000472-15.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORISVALDO PEREIRA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 11879691 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-88.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

HELENO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-84.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES ALVES DE HOLLEBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Processo n. 8010153-84.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista a concordância da parte autora quanto ao petitório do réu 

(ID 10893068), opino pela extinção da presente execução, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará ao 

requerido no valor de R$5,25 e do saldo remanescente da conta ao autor. 

Após, arquive-se. Jaciara, 22 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-92.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLYDA CAROLINE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

Processo n. 1000441-92.2016.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista o cumprimento da obrigação pela requerida, conforme 

noticiado pela autora (ID 11160606), opino pela extinção da presente 

execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. Jaciara, 22 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA 

BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000125-11.2018.8.11.0010 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Em detido análise dos 

autos, verifico que a petição inicial carece de comprovantes de endereço 

da parte reclamante, razão pela qual determino a intimação da parte 

reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, sob pena 

de extinção processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir 

comprovante de residência em seu nome, determino desde já que o Sr. 

Oficial de justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que 

seja certificado quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a 

residência do reclamante, afim de se precaver quanto a ocorrência de 

fraude processual. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-65.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN GOMES ANDRADE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000199-65.2018.8.11.0010 REQUERENTE: IVAN GOMES ANDRADE LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-50.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000200-50.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ALEXSANDRO DA SILVA 

BEZERRA REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos. Em detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou 

nos autos comprovante de residência em nome de terceiro, não restando 

assim comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela 

qual determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento 

processual. Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de 

residência em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça 

diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja certificado 

quanto a veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do 

reclamante. Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às 

providências. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ALBANIZA D ARC DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000214-34.2018.8.11.0010 REQUERENTE: ALBANIZA D ARC DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Em detida análise dos 

autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000168-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA REGIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000168-79.2017.8.11.0010 REQUERENTE: GLAUCIA REGIANE LIMA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos. Intime-se a parte devedora para no 

prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, sob pena 

de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o disposto no 

artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-18.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTUNA COMERCIO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCIELE MARIANO NASCIMENTO OAB - GO39088 (ADVOGADO)

JULIO CESAR MARQUES TORRES OAB - GO23754 (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000379-18.2017.8.11.0010 REQUERENTE: JULIANA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: FORTUNA COMERCIO S.A Vistos. Intime-se a parte devedora 

para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento da condenação, 

sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), consoante o 

disposto no artigo 523, do Novo Código de Processo Civil. Tomem-se as 

demais providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000869-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DEIGE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000869-40.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Dispensa-se o Relatório, na forma do artigo 38, caput, da Lei n. 9099/95. 

Verifica-se que a petição de ID n. 10578794, haver petição da parte autora 

postulando a desistência do feito. O Enunciado n. 90 do Fonaje orienta que 

“A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará 

na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê 

em audiência de instrução e julgamento”. Assim, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, opino pela homologação da 

desistência, extinguindo-se o processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara/MT, 20 de feveiro de 2.018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza 

Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-19.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARINA FERNANDES GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS 

COOPERATIVAS MEDICAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000021-19.2018.8.11.0010 REQUERENTE: CARINA FERNANDES GAMA 

REQUERIDO: UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL 

DAS COOPERATIVAS MEDICAS Vistos. Em detida análise dos autos, 

verifico que a parte reclamante juntou nos autos comprovante de 

residência em nome de terceiro, não restando assim comprovada a sua 

moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de extinção e arquivamento processual. Caso a parte 

reclamante alegar não possuir comprovante de residência em seu nome, 

determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até o endereço 

mencionado nos autos para que seja certificado quanto a veracidade do 

endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. Após, 

devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-86.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE MELO DOS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Numero do Processo: 

1000023-86.2018.8.11.0010 REQUERENTE: MARLEIDE MELO DOS 

SANTOS NOVAIS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Em 

detida análise dos autos, verifico que a parte reclamante juntou nos autos 

comprovante de residência em nome de terceiro, não restando assim 

comprovada a sua moradia nesta Comarca de Jaciara, razão pela qual 

determino a intimação da parte reclamante para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a inicial, sob pena de extinção e arquivamento processual. 

Caso a parte reclamante alegar não possuir comprovante de residência 

em seu nome, determino desde já que o Sr. Oficial de justiça diligencie até 

o endereço mencionado nos autos para que seja certificado quanto a 

veracidade do endereço indicado, no tocante a residência do reclamante. 

Após, devolvam-me os autos conclusos para decisão. Às providências. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000776-14.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR LOPES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo 1000776-14.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 

9.099/95. Verifica-se que a parte autora foi intimada a inidicar novo 

endereço da promovida, porém deixou que escoasse o prazo sem 

qualquer manifestação. Diante disso, permaneceu o presente feito 

paralisado em cartório sem qualquer providência da parte interessada. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Isto Posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, opino pela extinção do processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara, 20 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000441-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LIVRARIA E PAPELARIA ENCANTO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Izabela da Silva (REQUERIDO)

 

Processo 1000441-58.2017.811.0010 PROJETO DE SENTENÇA VISTOS. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine da Lei nº 

9.099/95. Verifica-se que a parte autora foi intimada a indicar novo 

endereço da promovida, porém deixou que escoasse o prazo sem 

qualquer manifestação. Diante disso, permaneceu o presente feito 

paralisado em cartório sem qualquer providência da parte interessada. De 

acordo com o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil extingue-se 

o processo sem o julgamento do mérito: III - por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Isto Posto, com fulcro no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, opino pela extinção do processo sem apreciação do mérito. 

Jaciara, 20 de fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-06.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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CELINA ELIS PIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certidão Processo n. 1000729-06.2017.8.11.0010 Nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte Autora 

para o prazo de 48 (quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das 

custas processuais no valor de R$ 376,85 e taxa judiciária no valor de R$ 

129, 19, conforme determinado em sentença, sob pena de expedição de 

certidão de protesto.(Ins 09/10-2014 Pres e Provimento n. 40/2014) 

JACIARA, 22 de fevereiro de 2018 ANA PAULA PAIXAO GERALDINO 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000847-79.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO OAB - MT19572/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 1000847-79.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Vistos. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 10845807, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, opino pela extinção do 

presente feito com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do 

CPC. Expeça-se o alvará na forma requerida no ID 11541239. Após, 

encaminhe-se os autos ao arquivo. Jaciara, 22 de fevereiro de 2018. 

ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA Vistos. Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Sem custas, e sem condenação em honorários 

advocatícios. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-51.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON RIBEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1000338-51.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 11093412, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 22 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-87.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLORIA DE SOUZA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo nº 1001034-87.2017.8.11.0010 PROJETO DE SENTENÇA Visto. 

Homologo o acordo entabulado pelas partes no ID n. 11093854, para que 

surta os devidos efeitos legais, conforme previsto no art. 22, parágrafo 

único da Lei nº 9.099/95. Por consequência, julgo extinto o presente feito 

com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem 

custas, e sem condenação em honorários advocatícios. Jaciara, 22 de 

fevereiro de 2018. ISABEL FERREIRA BARCELO Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.R.I.C. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Comarca de Juara

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-96.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAGO DOBBINS SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-66.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA LIBERAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010117-81.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

EDGELSON DIAS DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito.

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000480-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:
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L. R. R. R. (AUTOR)

S. M. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. S. R. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (LITISCONSORTES)

 

Segue em PDF.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000049-39.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ABRAO SANTOS CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000049-39.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: ABRAO SANTOS CORDEIRO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC. Analisando o bojo dos 

autos, verifico que foram requeridos os benefícios da justiça gratuita. 

Todavia, constato que não há nos autos documento hábil que comprove a 

insuficiência de recursos alegada pela parte autora na inicial, para pagar 

as custas e despesas processuais. Desta forma, nos termos do § 2º, 

artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos 

documentos que comprovem o preenchimento dos pressupostos legais 

para a concessão da gratuidade da justiça. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Juína, 30 de janeiro de 2018. Victor Lima 

Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001491-74.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR JULIO BIACHIN (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001491-74.2017.8.11.0025 

EMBARGANTE: DAIRES RIBEIRO CORDEIRO - ME EMBARGADO: 

VALDEMAR JULIO BIACHIN VISTOS ETC. Analisando o bojo dos autos, 

verifico que foram requeridos os benefícios da justiça gratuita. Todavia, 

verifico que restam dúvidas acerca da possibilidade ou não de a parte 

autora poder arcar com as custas e despesas processuais. Desta forma, 

nos termos do § 2º, artigo 99, do Novo Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acostar aos autos documentos que comprovem o preenchimento dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Juína, 23 de janeiro 

de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001534-11.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRENO ANTONIO MARCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO STEFERSON DA CRUZ GOMES OAB - MT15721/B 

(ADVOGADO)

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO JURUENA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1001534-11.2017.8.11.0025 AUTOR: 

BRENO ANTONIO MARCANTE RÉU: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 

SAUDE DO VALE DO JURUENA VISTOS ETC. Cuida-se de RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA ajuizada por BRENO ANTONIO MARCANTE em face do 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO JURUENA. Inicial e 

documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. Contestação id 

11122801. Ata de audiência de instrução e sentença (id. 11124243). 

Recurso Ordinário e contrarrazões (id. 11124250). Decisão do TRT da 23ª 

Região, declarando a incompetência material da Justiça do Trabalho, bem 

como declarando a nulidade da sentença exarada pela Juíza de Primeira 

Instância e determinando a remessa dos autos à Justiça Comum (id. 

11124260). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Em análise minuciosa dos autos, entendo que a competência para 

julgar o caso em tela é sim da Justiça Trabalhista, motivo pelo qual há de 

ser suscitado o Conflito Negativo de Competência. Na hipótese dos autos, 

verifica-se que o Autor era servidor contratado sob a égide da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), exercendo a função motorista 

socorrista e pleiteia na presente lide horas extraordinárias, nulidade da 

jornada de 24x72 ante a ausência de norma reguladora, hora noturna 

reduzida, horas extraordinária referente ao intervalo intrajornada, cestas 

básicas previstas em norma coletiva, férias paga e gozadas em atraso, 

feriados em dobro, diferença do adicional noturno e multa pelo 

descumprimento de CCT. Todavia, o TRT da 23ª Região declinou da 

competência ao asseverar a natureza jurídico-administrativa da relação 

existente entre as partes, nos termos da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal (STF). A controvérsia está relacionada ao juízo 

competente para processar e julgar a presente demanda ajuizada pelo 

Autor em face do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena, 

questionando o pagamento de verbas trabalhistas, em razão do contrato. 

Fica evidente, mesmo a olhos míopes, que o regime jurídico aplicável à 

parte autora é o celetista pois, se verifica dos autos, que o contrato 

firmado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Juruena, 

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e o Autor foi sob os 

ditames da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo sido, inclusive, 

assinada a Carteira de Trabalho do Requerente, logo, a competência para 

julgar a causa é da Justiça Laboral. Isso porque, se o vínculo estabelecido 

entre o Poder Público e o servidor for estatutário, a competência para 

análise das controvérsias trabalhistas será da Justiça Comum, ao passo 

que, na hipótese de vínculo trabalhista regido pela CLT, caberá à Justiça 

Laboral o julgamento dos litígios daí advindos. Sobre o tema, a orientação 

da Corte Superior é no mesmo sentido, verbis: CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL. CONTRATO FIRMADO SOB O REGIME DA 

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ANOTAÇÃO DA CTPS. 

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (CC nº 136.731-RS 

(2014/0277930-2, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicado DJe em 

02.06.2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL E JUÍZO TRABALHISTA. RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA AJUIZADA EM FACE DE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. 

CONTRATO FIRMADO SOB O REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 

TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (CC nº 145.079 

– PR (2016/0019081-8, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Publicado 

DJe em 27.03.2017) Desse modo, fica evidente ser a Justiça do Trabalho 

competente para processar e julgar as reclamações trabalhistas 

propostas por servidores contratados por Consórcio Intermunicipal sob o 

regime celetista. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, 

SUSCITO O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 

66, inciso II, do NCPC. Encaminhem-se os autos ao Superior Tribunal de 

Justiça para a devida apreciação. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Juína, 31 de janeiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000127-33.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO SIMOES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 
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DECISÃO Numero do Processo: 1000127-33.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

RONILDO SIMOES DA SILVA VISTOS ETC. DETERMINO a intimação da 

parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias proceda o 

recolhimento das custas e taxas processuais ou comprove nos autos o 

devido recolhimento, nos termos do art. 290, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Juína, 08 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-27.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA OLIVEIRA LIMA OAB - MT0006283A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Numero do Processo: 1000108-27.2018.8.11.0025 EXEQUENTE: 

ANDREIA OLIVEIRA LIMA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Autos nº 1000108-27.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Analisando os autos, 

verifico que a exordial não veio acompanhada de todos os documentos 

necessários para recebimento da presente ação (art. 320, CPC). Assim, 

DETERMINO a intimação da parte autora para EMENDAR a inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de trazer aos autos a CERTIDÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS expedida pela 

Secretaria, sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição, nos 

termos do art. 321, do CPC. Cumpra-se expedindo o necessário. Às 

providências Juína, 21 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000116-04.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FILADELFO DOS REIS DIAS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Numero do Processo: 1000116-04.2018.8.11.0025 AUTOR: 

JOAQUIM PEREIRA LOPES RÉU: FILADELFO DOS REIS DIAS VISTOS ETC. 

Cuida-se de Ação de Consignação em Pagamento c.c. Exibição de 

Documentos ajuizada por JOAQUIM PEREIRA LOPES em face de 

FILADELFO DOS REIS DIAS. Inicial e documentos devidamente inseridos no 

ambiente PJe. Petição da parte autora manifestando a desistência e 

requerendo a extinção dos autos sem resolução do mérito (id. 11740091). 

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em análise perfunctória dos autos, 

verifico que a extinção é a medida que se impõe, vejamos. Depreende-se 

do feito que a parte autora manifestou-se pela extinção dos autos. Desta 

forma, diante do requerimento formulado, a extinção do processo é de 

rigor. Outrossim, reza o artigo 485, inciso VIII, do CPC, que o feito será 

extinto sem resolução do mérito quando o autor desistir da ação, hipótese 

que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o exposto e, por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que produza seus 

regulares e jurídicos efeitos. Por consequência, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.I.C. Às 

providências. Juína, 21 de fevereiro de 2018. Victor Lima Pinto Coelho Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000139-47.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR AOS 

AUTOS, NO PRAZO LEGAL, A PETIÇÃO INICIAL EM FORMATO PDF.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001584-37.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON DA SILVA BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para 09/03/2018 às 

15:40. Deverá oferecer contestação e impugnação, escrita ou oral, no 

prazo de 05(cinco0 dias após a audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001570-53.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA CAMPOS DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001571-38.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001572-23.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA FERREIRA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001573-08.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 
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ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001577-45.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI BATISTA SALLES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 14:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 15:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001586-07.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 16:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-89.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

POLLIANA CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 16:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001588-74.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, na pessoa de seu 

advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 09/03/2018 

às 16:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita ou oral, no 

prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001589-59.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDWALDO GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 16:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-29.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (REQUERIDO)

SUL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 

MULTISETORIAL (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 16:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-96.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EULALIA LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 16:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE FATIMA LIZVESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-66.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LIANE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-51.2017.8.11.0025
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Parte(s) Polo Ativo:

NELCY COSTA AVELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-36.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:30. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001598-21.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:40. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-06.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CALIXTRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 17:50. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001603-43.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON GONCALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

09/03/2018 às 18:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001632-93.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS CALIXTRO DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 12:00. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001633-78.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAIL GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 12:10. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001822-56.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO AMANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, da audiência de conciliação designada para o dia 

16/03/2018 às 12:20. Podendo a contestação e impugnação ser, escrita 

ou oral, no prazo de 05(cinco) dias após a audiência.

Comarca de Mirassol D'Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-59.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR POICHE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11852049 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 21 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010087-67.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU GONZAGA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)
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CERTIDÃO Certifico que em cumprimento a ordem de serviço 001/16 

GAB/JUIZADO ESPECIAL, procedo com a expedição de intimação da parte 

autora para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, quanto aos 

documentos juntados no Id. 11878390 e ss. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de fevereiro de 2018. Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Comarca de Nova Mutum

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000374-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALLEVATO REZINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO)

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000374-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: RAFAEL ALLEVATO REZINO REQUERIDO: 

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. A presente 

lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que não há outras provas 

a serem produzidas e não foram arroladas testemunhas, de modo que 

desnecessário se faz designar audiência de instrução. Não verifico 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

apresentada. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais c.c. Repetição de Indébito proposta por Rafael Allevato Rezino em 

desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A. – Odebrecht Transport. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

entendo que parcial razão ao Reclamante. A solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito 

(CPC art. 373 I e II). Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Relata o Reclamante que trafegava pela Rodovia BR 163, 

que está sob responsabilidade da Reclamada, e que na altura do km 532, 

um caminhão que vinha em sentido oposto, colidiu com um objeto de metal 

que estava na pista e o arremessou em direção ao seu veículo 

causando-lhe danos materiais. Aduz que tentou de forma administrativa 

com que a Reclamada ressarcisse os danos, bem como procurou auxílio 

junto ao CEJUSC desta comarca, sem êxito, o que ensejou o manejo da 

presente ação. De outro norte, a Reclamada calca sua defesa na 

alegação de culpa exclusiva de terceiro e sustenta ausência de provas 

dos fatos constitutivos do direito do Reclamante, bem como resiste aos 

pedidos de danos materiais, morais e repetição de indébito. Pois bem, 

verifica-se que a Reclamada é concessionária prestadora de Serviço 

Público e, uma vez investida nessa qualidade, a ela aplica-se, o disposto 

no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que assim preconiza: “As 

pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra 

o responsável nos casos de dolo ou culpa”. No entanto, não me isentando 

ao fato de haver vastas divergências doutrinárias no tocante a casos que 

envolvem omissão estatal dos entes políticos, associo-me ao entendimento 

de que se deve aplicar ao caso ora em análise, a teoria da 

responsabilidade subjetiva, baseada na ideia de culpa ou dolo. Assim se 

manifestou o Superior Tribunal de Justiça a respeito da aplicação da teoria 

da responsabilidade subjetiva do Estado: “(...) 2. Somente se afasta a 

responsabilidade se o evento danoso resultar de caso fortuito ou força 

maior ou decorrer de culpa da vítima. 3. Em se tratando de ato omissivo, 

embora esteja a doutrina dividida entre as correntes dos adeptos da 

responsabilidade objetiva e aqueles que adotam a responsabilidade 

subjetiva, prevalece na jurisprudência a teoria subjetiva do ato omissivo, 

de modo a só ser possível indenização quando houver culpa do preposto.” 

[STJ, REsp 602.102/RS, 2ª Turma, Rel.Min. Eliana Calmon, DJ 21.02.2005, 

p. 146] [g.n.] Firme nessa premissa, convém considerar a existência do 

nexo causal entre a falha na prestação do serviço, como omissão estatal 

diante da existência de culpa por negligência, imprudência ou imperícia no 

serviço, e os danos suportados pelo Reclamante. Desta maneira, como 

concessionária de serviço público e responsável pela manutenção e 

fiscalização do tráfego na rodovia, deve a Reclamada responder, em 

regra, pelos danos ocasionados aos usuários. No presente caso, ainda 

que se admita que a Reclamada tenha passado no local dos fatos 

momentos antes de sua ocorrência e nenhum objeto tenha sido 

encontrado na pista de rolamento, não se pode ignorar a existência de um 

objeto estranho na pista que foi o causador do resultado danoso. As 

fotografias de ids. n. 9358343, n. 9358408 e n. 9358431 dão conta do 

objeto metálico e das avarias ocasionadas ao veículo do Reclamante. De 

se concluir, portanto, que o acidente com o veículo do Reclamante e os 

danos dele decorrentes foram causados única e exclusivamente em razão 

da presença inesperada de um objeto estranho na pista de rolamento, 

sendo desnecessária qualquer outra prova nesse sentido. Daí decorre o 

nexo causal entre a conduta e o resultado. Logo, a indenização pelos 

danos materiais ocasionados no veículo do Reclamante é deveras devida, 

ante a omissão da concessionária de serviço público na manutenção e 

fiscalização adequada da rodovia. Os danos materiais experimentados 

pelo Reclamante restaram comprovados pelo teor do comprovante de 

pagamento de franquia do seguro juntado à id. n. 9358240 e o 

comprovante de pagamento da diferença do aluguel de carro reserva sob 

id. n. 9358263. Assim, de se quantificar o dano material em R$ 2.001,10 

(dois mi e um reais e dez centavos), a ser reembolsado na forma simples, 

tendo em vista o caso não se amoldar ao disposto no parágrafo único do 

artigo 42 do CDC, por não se tratar de cobrança indevida. Por outro lado, 

deve ser afastada a pretensão de indenização por danos morais, uma vez 

que não restaram comprovados. De fato, o Reclamante passou por 

transtornos decorrentes do acidente, entretanto, não há assento 

probatório nos autos para se afirmar situação ensejadora da dor moral, 

não podendo ser este instituto vulgarizado. Ademais, em audiência de 

conciliação [id. n. 10808472] o Reclamante pugnou pelo julgamento 

antecipado do mérito, de modo a considerar suficientes as provas por ele 

deduzidas. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão 

inicial para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 

2.001,10 (dois mi e um reais e dez centavos), corrigido monetariamente 

pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m. a partir da citação, sem indenização por danos morais, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza Leiga 

____________________________________________________________

_______________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 14 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Comarca de Nova Xavantina

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010137-27.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:
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VALTEIR ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11697863), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11698058, no valor de R$=3.318,53= (três mil trezentos 

e dezoito reais e cinquenta e três centavos), devidamente atualizado até o 

dia 08/02/2018. Ficando a executada ciente que extrapolado o prazo sem 

comprovação do pagamento, será acrescido ao montante à multa prevista 

no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo sem comprovação 

encaminhem-se os autos conclusos para apreciação do pedido de 

penhora on-line (Id. 11697863). O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina, 22 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000141-90.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON CAROLINA DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT10911/B (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 10866070), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11578482, no valor de R$=27.134,77= (vinte e sete mil 

cento e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos), devidamente 

atualizado até o dia 31/01/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação do pagamento, intime-se a parte exequente para 

requerer o que lhe for de direito no prazo de 10 (dez) dias. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina, 22 de fevereiro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-14.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

MICHELE FREITAS PEREIRA OAB - MT20030/O (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em cumprimento a determinação da MMª. 

Juíza (Id. 11771908), a qual redesignou a audiência instrutória para o dia 

15 de março de 2018, às 15h30min – horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, encaminho os autos ao setor de expedição para que intimem-se 

as partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais 

deverão comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. 

Ficando a parte autora advertida que o seu não comparecimento 

acarretará na extinção do feito e condenação no pagamento das custas 

processuais. O não comparecimento do reclamado acarretará na 

decretação de sua revelia. O comparecimento das testemunhas, se 

houver, ocorrerá independentemente de intimação, competindo às próprias 

partes, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010315-10.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO TARSITANO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT e, após observar a 

solicitação da parte exequente (Id. 11363326), impulsiono os autos nos 

seguintes termos: Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento de sua obrigação, conforme cálculos 

constantes do Id. 11578482, no valor de R$=2.861,52= (dois mil oitocentos 

e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos), devidamente 

atualizado até o dia 05/02/2018. Ficando a executada ciente que 

extrapolado o prazo sem comprovação do pagamento, será acrescido ao 

montante à multa prevista no artigo 523, § 1º, do CPC. Decorrido o prazo 

sem comprovação do pagamento remeta-se os autos conclusos para 

apreciação do pedido de penhora on-line. O referido é verdade e dou fé. 

Nova Xavantina, 22 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000025-50.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ARAUJO DOS SANTOS - MERCEARIA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES FEITOZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000025-50.2018.8.11.0012 EXEQUENTE: EVA ARAUJO DOS 

SANTOS - MERCEARIA - ME EXECUTADO: MARIA APARECIDA ALVES 

FEITOZA Vistos. Com base no enunciado 135 do Fonaje, fica a parte 

autora intimada a comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, sua 

qualificação tributária atualizada, demonstrando sua condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Providência necessária para 

garantir-lhe o direito de atuar no polo ativo da presente ação. Deverá, 

ainda, juntar comprovante de endereço atualizado. Intimem-se. Nova 

Xavantina/MT, 19 de fevereiro de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-24.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSON EDILSON PRICINOTE (REQUERIDO)

DORVALINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS HENRIQUE SEABRA (TESTEMUNHA)

RICARDO DE JESUS BARBOSA (TESTEMUNHA)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Em cumprimento a determinação da MMª. 

Juíza (Id. 11771936), a qual redesignou a audiência instrutória para o dia 

16 de março de 2018, às 15h30min – horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, encaminho os autos ao setor de expedição para que intimem-se 

as partes, nas pessoas de seus respectivos advogados, os quais 

deverão comunicar seus clientes para comparecimento em audiência. 

Ficando a parte autora advertida que o seu não comparecimento 

acarretará na extinção do feito e condenação no pagamento das custas 

processuais. O não comparecimento do reclamado acarretará na 
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decretação de sua revelia. O comparecimento das testemunhas, se 

houver, ocorrerá independentemente de intimação, competindo às próprias 

partes, nos moldes do art. 455, § 1º, do Código de Processo Civil. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/06/2018 Hora: 14:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-37.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE ALMEIDA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/06/2018 Hora: 14:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-07.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTIANE MICHESKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

12/06/2018 Hora: 15:00 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-54.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS CASSEMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) Dr(a). 

Advogado do(a) REQUERENTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - 

MT0021519A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

14/06/2018 Hora: 13:30 , na sala de conciliação do Juizado Especial, bem 

como para comparecer acompanhado(a) da parte promovente, 

independentemente de intimação. Ficando ciente, ainda, que o não 

comparecimento do autor acarretará a extinção do feito, com base no art. 

51 da Lei 9.099/95, bem como da condenação no pagamento das custas 

pelo(s) autor(es) que, injustificadamente, deixarem de comparecer a 

qualquer audiência do processo. (art. 51, I, §2º da Lei 9.099/95) e o 

Enunciado 28 do FONAJE. Nos termos do Ofício Circular nº 

473/2015-DAJE-0082787.84.2015.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-88.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010025-88.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA FRANCISCA 

BARROS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro 

teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Fica advertida desde já a parte autora, que em caso de não 

pagamento da condenação seu nome será inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 
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baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS, JUIZ LEIGO. Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, Juiz de Direito. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010025-88.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA BARROS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010025-88.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MARIA FRANCISCA 

BARROS RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 21 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): WEVERTON PEREIRA RUPOLO Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERENTE, do 

inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do 

processo acima indicado. Sentença: Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência do pedido. Ainda, analisando as provas trazidas pela parte 

autora e as provas trazidas pela reclamada, resta caracterizada a 

litigância de má fé da reclamante, nos termos do artigo 80, II, do Novo 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. Ante o 

exposto, opino pela improcedência dos pedidos da inicial, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Novo Código de 

Processo Civil. Ainda, RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do 

valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que 

fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro 

nos artigos 80 e 81 do NCPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Fica advertida desde já a parte autora, que em caso de não 

pagamento da condenação seu nome será inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJe. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. CLAUDIR JUNIOR 

FRANÇA MARTINS, JUIZ LEIGO. Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. EVANDRO JUAREZ RODRIGUES, Juiz de Direito. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-91.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DINA CHARLES SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINEI MACENA BORGUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010040-91.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 33.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDINEI MACENA 

BORGUETT, DINA CHARLES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

ALEXANDRE LOPES JARDIM Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de ADVOGADO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, 

cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 106,98 (cento e seis reais e 

noventa e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(10/01/2016, ID 5750225, fl.7), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino, 

Juíza Leiga. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010040-91.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DINA CHARLES SILVA (REQUERENTE)

CLAUDINEI MACENA BORGUETT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010040-91.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 33.500,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: CLAUDINEI MACENA 

BORGUETT, DINA CHARLES SILVA Parte Ré: REQUERIDO: SABEMI 

SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA, SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja 

cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título 

de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a 

partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver 

ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida 

pagar a parte promovente a quantia de R$ 106,98 (cento e seis reais e 
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noventa e oito centavos) a título de danos materiais, corrigida 

monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo 

(10/01/2016, ID 5750225, fl.7), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 

1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais 

previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Ellen Adriane Souza Clementino, 

Juíza Leiga. Nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se expedindo o necessário. Às providências. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-29.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010167-29.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

DA COSTA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: GILMAR RODRIGUES 

MONTEIRO PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

ANGELITA KEMPER Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, nos termos do processo 

acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou 

cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta, 

para comparecer à audiência designada, para tentativa de conciliação, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 21/03/2018, às 13:20, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. Despacho/Decisão: 

Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que informe se foi 

realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se for o 

caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para deliberações ou julgamento 

do processo no estado em que se encontra PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de 

fevereiro de 2018. Assinado digitalmente (Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 

11.419/2006) XXXXXXXXXXXXXXXXXX de Direito. ADVERTÊNCIAS: 1. 

Não comparecendo à audiência designada, O FEITO SERÁ JULGADO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E IMPLICARÁ NO PAGAMENTO 

DAS CUSTAS PROCESSUAIS, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, I DA 

LEI 9.099/95. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-29.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MESSIAS DA COSTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELITA KEMPER OAB - MT0015090A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR RODRIGUES MONTEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010167-29.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 16.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: MANOEL MESSIAS 

DA COSTA JUNIOR Parte Ré: REQUERIDO: GILMAR RODRIGUES 

MONTEIRO PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO REQUERIDO(A), nos termos do 

processo acima indicado, por todo o conteúdo do despacho ao final 

transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) 

integrante(s) desta, para comparecer à audiência designada, para 

tentativa de conciliação, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Preliminares CPC 331 que se realizará no dia 21/03/2018, às 

13:20, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Intime-se o perito nomeado, a fim de que 

informe se foi realizada a perícia, acostando aos autos o laudo pericial, se 

for o caso.Com o laudo nos autos, intimem-se as partes para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.Após, conclusos para 

deliberações ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Assinado digitalmente 

(Art. 1º, § 2º, inciso III da Lei 11.419/2006) XXXXXXXXXXXXXXXXXX de 

Direito. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pelos parte reclamados, como verdadeiros, os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(s) intimando(s) 

comparecer(em) devidamente trajado(s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010114-48.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA SALETE LAZZAROTTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010114-48.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 106,98; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: NEUSA SALETE 

LAZZAROTTO Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida pagar a 

parte promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir 

desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao 

mês, sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 106,98 (cento e seis reais e noventa e 

oito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo 

INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (10/01/2016, ID 5750225, 

fl.7), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir da citação. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000165-85.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IOLANDA DOS 

SANTOS SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): LUCIANA 

BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADA DA REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-85.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000165-85.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: IOLANDA DOS 

SANTOS SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: ANTE 

O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 269, I do CPC, vez que não houve o 

preenchimento dos requisitos necessários para a obtenção do benefício 

pretendido. Isento do pagamento das custas e honorários 

processuais.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. XXXXXXXXXXXXXXXX juiz de direito. 

O b s e r v a ç ã o : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES 

CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - 

TELEFONE: (66) 35752028

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-13.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000034-13.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: URSULA NETA 

TORRES MOURAO BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO 

SAUDE Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 5.471,67 (cinco mil e quatrocentos e 

setenta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (27/07/2016, ID 6750325, fl.13), cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-13.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

URSULA NETA TORRES MOURAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA OAB - MT0004574A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000034-13.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 37.480,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: URSULA NETA 

TORRES MOURAO BARBOSA Parte Ré: REQUERIDO: SUL AMERICA 

COMPANHIA DE SEGURO SAUDE PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro 

de 2018. Senhor(a): EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos contidos na 

inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil: a) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ); b) condenar a parte promovida pagar 

a parte promovente a quantia de R$ 5.471,67 (cinco mil e quatrocentos e 

setenta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de danos 

materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do 

efetivo prejuízo (27/07/2016, ID 6750325, fl.13), cf. Súmula 43 do STJ), e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da 

citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos 

legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 
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CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-44.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (LOJA SUBMARINO.COM.BR) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010015-44.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 16.375,98; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUZIA GONCALVES 

DE MOURA Parte Ré: REQUERIDO: B2W COMPANHIA GLOBAL DO 

VAREJO (LOJA SUBMARINO.COM.BR) PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): THIAGO MAHFUZ VEZZI Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO 

REQUERIDO, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 

transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: Dispositivo. 

Pelo exposto, proponho: 01) julgar improcedente os pedidos da ação 

proposta, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Transitado em julgado, arquive-se. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 

da Lei 9099/95. Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, 

CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 

35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-66.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ADEVAL RODRIGUES COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDE CEMAT - ESCRITORIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010042-66.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 828,79; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: ADEVAL RODRIGUES 

COSTA Parte Ré: REQUERIDO: REDE CEMAT - ESCRITORIO DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO-MT PEIXOTO DE AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): Ozana Baptista Gusmão Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de advogada do requerido, do inteiro teor da 

sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar 

improcedente os pedidos da ação proposta, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Transitado em julgado, 

arquive-se. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95 Atenciosamente, JOSE 

BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E INFORMAÇÕES: RUA 

PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-19.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JORGAN MELO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000053-19.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 10.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JORGAN MELO 

RIBEIRO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A PEIXOTO DE 

AZEVEDO, 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a): CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

ADVOGADO DO REQUERENTE, do inteiro teor da sentença, cuja cópia 

segue abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar procedente os pedidos 

contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil: a) determinar que a parte promovida, a 

título de obrigação de fazer, no prazo de 5 dias, independentemente do 

trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso VI do CPC), providencie o 

desbloqueio da conta fácil em nome da parte promovente, sob pena de 

multa diária de R$ 500,00; b) condenar a parte promovida pagar a parte 

promovente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, 

sem capitalização, a partir do evento danoso por envolver ilícito 

extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Atenciosamente, JOSE BARBOSA DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 

INFORMAÇÕES: RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 - TELEFONE: (66) 35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 01/2018 - PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE 

CONCILIADORES PARA O JUIZADO ESPECIAL E CADASTRO DE RESERVA 

PARA AS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT

* O Edital n° 01/2018 completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010361-59.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes do inteiro teor do despacho que segue: Às partes 

para prosseguimento.

Comarca de Poxoréo

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 012/2018 - DF

 A Doutora LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI, Meritíssima Juíza de 

Direito Diretora do Foro da Comarca de Poxoréu, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais, etc;

CONSIDERANDO que a Lei n.º 10.648, de 21 de dezembro de 2017, alterou 

o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração – SDCR, e 

criou a Função de Confiança de Gestor Judiciário para os Centros 

Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs;

RESOLVE:

Art. 1.º ALTERAR os termos da Portaria n.º 023/2015-DF, que designou a 
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servidora MARTA ONÉLIA JANÉRI, Técnica Judiciária, matrícula 2945, para 

exercer a função de Gestora Judiciária Substituta do Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, para fazer constar: onde 

se lê: Gestora Judiciária Substituta, leia-se: Gestora Judiciária , com 

efeitos a partir de 21.12.2017

 Poxoréu, 20 de fevereiro de 2018.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

 Juíza de Direito Diretora do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010100-91.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CHRYSTIAN JHEIMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010100-91.2016.8.11.0014 VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por CHRYSTIAN JHEIMES DOS 

SANTOS em face de MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos. INTIME-SE a parte vencida para que 

cumpra a sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando advertida que o 

descumprimento acarretará a incidência de multa, no percentual de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu – MT, 21 de fevereiro de 2018. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010167-95.2012.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEI BATEMARQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIA DE POXOREO MT (REQUERIDO)

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

Carla Helena Grings OAB - MT0008361A (ADVOGADO)

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

JOAQUIM MARTINS DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0003777A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010350-98.2015.811.0034 VISTO, Intime-se a exequente, 

pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 

485, § 1º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – MT, 21 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-11.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ISAIAS SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

LUIZMAR BARBOSA VIEIRA OAB - MT0013059A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A ( ANTERIOR TELECOMUNICAÇÕES SÃO PAULO 

S/A - TELESP) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BRITO COSTA OAB - SP0173508A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010149-11.2011.8.11.0014 VISTO, Procedidas as diligências 

necessárias, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Poxoréu – 

MT, 21 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-17.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DE LOURDES GOMES BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLON CESAR SILVA MORAES OAB - MT0005629A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARRIET SILVA DE OLIVEIRA BUENO OAB - MT0009619A 

(ADVOGADO)

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

EBER SARAIVA DE SOUZA OAB - MT0008267A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010750-17.2011.8.11.0014 VISTO, Intime-se a parte 

promovente, pessoalmente, para informar se houve o integral cumprimento 

da obrigação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu – MT, 21 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010007-36.2013.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

Processo nº 8010007-36.2013.8.11.0014 VISTO, Considerando que os 

valores devidos a título de condenação já foram levantados nesses autos 

conforme se verifica no alvará de levantamento de ID n.º 7145793. Em que 

pese a informação prestada pelo executado na petição de ID n.º 

10097829, de que foram constatados possíveis valores em favor da 

exequente, ainda não levantados. DEFIRO, o pedido para que seja oficiado 

a Caixa Econômica Federal, para que preste informações sobre a origem 

do possível saldo em conta judicial vinculada ao presente feito. Por fim, 

com o retorno do ofício da caixa econômica, voltem –me os autos 

conclusos para análise. Intimem-se. Oficie-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu-MT, 22 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010109-53.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDELINO JOSE RIBEIRO REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010109-53.2016.8.11.0014 VISTO, Certificada a 

tempestividade, RECEBO o recurso em seu duplo efeito apenas, na forma 

do art. 43 da Lei nº 9.099/95. INTIME-SE a parte apelada para 

apresentação das contrarrazões, no prazo legal. Após, ENCAMINHEM-SE 
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os autos para a Turma Recursal do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, com as nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu– MT, 21 de fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão 

Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010147-41.2011.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA CRISTINA MIRANDA ALVES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAGELLA THAYSA CARVALHO (EXECUTADO)

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Numero do Processo: 

8010147-41.2011.8.11.0014 EXEQUENTE: LAURA CRISTINA MIRANDA 

ALVES DOS SANTOS EXECUTADO: BRASIL TELECOM S/A OI, NAGELLA 

THAYSA CARVALHO Vistos. Ante a impugnação ao laudo de avaliação 

no ID nº 10521274, expeça-se novo mandado para fins de comparação. 

Com a juntada, intimem-se as partes para manifestação e retornem os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 24 de novembro de 2017. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-17.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELIA CUEVAS GONCALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALE AUTO VEICULOS (REQUERIDO)

LIDER VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO CARTA/MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. 

Cristhiane Trombini Puia Baggio. Dados do Processo: Processo: 

8010138-17.2014.8.11.0033; Valor causa: R$ 10.013,20; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: LUCELIA CUEVAS 

GONCALVES Parte Ré: REQUERIDO: VALE AUTO VEICULOS, LIDER 

VEICULOS LTDA - ME Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) Nome: LUCELIA 

CUEVAS GONCALVES Endereço: Sítio JACIARA, 298, ASSENTAMENTO 

SANTANA DA AGUA LIMPA, RURAL, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - 

CEP: 78435-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à para manifestar-se sobre 

a penhoa negativa BACEN em conformidade com o r. despacho em anexo. 

Despacho/Decisão: DESPACHO EM ANEXO OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) 

o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, 22 de 

fevereiro de 2018. GILVONE LIMA FISCHER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E 

INFORMAÇÕES: FÓRUM DES. RAUL BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 

709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT - CEP: 78435-000 - 

TELEFONE: (65) 33861577

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-91.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA SIBELI FAVA OAB - MT0018957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

 

AUTOS N. 8010038-91.2016.8.11.0033 AUTOR: ANTONIA APARECIDA DE 

OLIVEIRA FAVA REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por ANTONIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVA, em face 

de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO. Sustenta que em janeiro de 2016 

ocorreu um bloqueio em sua conta bancária junto a empresa ré, referente 

a uma ordem judicial expedida pela comarca de Deodápolis/ MT, referente 

ao processo nº 0000092-09.1999.8.12.0032, no qual seu marido é parte 

executada. Postula, ao final, pela indenização pelos danos morais 

suportados, bem como que seja oficiado ao Juízo da Comarca de 

Deodápolis informando o equivoco nas informações prestadas no 

Bacenjud. Inicialmente, proceda a retificação do polo passivo da demanda 

para fazer constar Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT. O 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Cumpre consignar acerca da 

natureza da responsabilidade da ré, em face do caso concreto, que se 

configura como objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, sendo que a relação jurídica estabelecida entre as partes 

caracteriza-se como consumerista nos termos do artigo 29 do CDC (Art. 

29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos 

consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às 

práticas nele previstas). No caso, restou incontroverso o bloqueio na 

conta bancária da autora, no valor de R$ 9.217,37 (nove mil, duzentos e 

dezessete reais e trinta e sete centavos). Verifica-se que a solicitação do 

bloqueio é oriunda do processo n. 00000092-09.1999.8.12.0032, em 

trâmite na Vara Única da Comarca de Deodapolis/MS, no qual o cônjuge da 

autora, Sr. Odilo Dario Fava, figura como executado. Ocorre que, a conta 

bancária em que foram bloqueados os valores é de titularidade apenas da 

autora, Antonia Aparecida de Oliveira Fava, consoante se observa nos 

documentos acostado no Id. 6609812. Não obstante as alegações de que 

os bloqueios dos valores decorreram de ordens judiciais, denota-se que a 

solicitação do bloqueio era referente ao CPF n. 165.814.909-20, de Odilo 

Dario Fava. Desta feita, ausente comprovação de ordem judicial 

determinando o bloqueio de valores existente na conta bancária da autora, 

Antonia Aparecida de Oliveira Fava, vislumbro como indevido os bloqueio 

de valores realizados pela parte requerida. Assim, demonstrado a pratica 

de ato ilícito pela requerida, passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Com efeito, o documento 

juntado na inicial demonstra o bloqueio indevido do montante de R$ R$ 

9.217,37 (nove mil, duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos), 

na conta bancária da autora, o que ocasiona danos morais in re ipsa. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 
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anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível a angustia 

sofrida pela autora, que teve bloqueado valores de sua conta bancária por 

desídia da ré que não observou a titularidade da conta. Como registra o 

mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano 

moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de 

crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos 

econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta 

igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que 

integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, 

desnecessária até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele 

presumido em decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento 

já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre 

muitos outros, registram-se os seguintes julgados: “RESPONSABILIDADE 

CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. BLOQUEIO INDEVIDO 

DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. Deve a ré responder pelo prejuízo 

moral suportado pelo autor que teve valores bloqueados indevidamente na 

sua conta bancária. Dano moral puro. Situação que supera o mero 

desconforto, sobretudo pelo fato de que o dinheiro bloqueado 

destinava-se à manutenção das necessidade básicas do autor. Ausente 

sistema de tarifamento, a fixação do montante indenizatório ao dano 

extrapatrimonial está adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor majorado. 

Dano material”. (TJ-RS - AC: 70048163349 RS, Relator: Jorge Alberto 

Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 31/05/2012, Décima Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/06/2012) Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo moral. Finalmente, havendo, in casu, o 

dano moral indenizável e sendo este conseqüência exclusiva da ação 

injurídica atribuível à requerida, emerge o nexo de causalidade entre a 

culpa e o dano, formando-se o tripé sobre o qual se assenta a sua 

responsabilidade civil. Passo, na oportunidade, à fixação do quantum 

indenizatório. A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação 

no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à 

ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e 

para inibir novas violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o 

valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a 

ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. A jurisprudência pátria, como dito 

alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o 

equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se: Ao magistrado compete 

estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da 

prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado 

representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do 

ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação 

satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 

19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz). Rui Stoco adverte que se trata, pois de 

uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas 

da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve 

ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre 

pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 

560/66) E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a 

algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em 

um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que 

os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe 

compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às 

circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte 

de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., 

p. 675) Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a 

questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral: Quando se 

cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado 

para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o 

causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela 

ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que 

receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do 

mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, 

p.97) Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, 

representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no 

mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e 

preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função 

educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento. 

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do 

dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua 

para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias 

buscadas. Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações 

dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do 

caso sub examine, fixo a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais). - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para 

condenar a parte requerida, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados a autora, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Oficie-se ao Juízo da Comarca de Deodapolis/MS informando 

quanto ao teor desta sentença. Deixo de condenar a requerida em custas 

e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por 

serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da 

Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Por 

conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente demanda, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se. São 

José do Rio Claro/MT, 20 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010323-84.2016.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR JOSE REDIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE OAB - MT14930/O (ADVOGADO)

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO)

 

AUTOS: 8010323-84.2016.8.11.0033 REQUERENTE: VALMOR JOSE 

REDIVO REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO 

VERDE SENTENÇA Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com 

Pedido de Concessão de Liminar Acautelatória e Indenização por Danos 

Morais, ajuizada por VALMOR JOSE REDIVO, em face de COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE 

MATO GROSSO, sustentando que realizou acordo com o requerido nos 

autos n. 1573-79.2009.811.0033, Código 24335, para o parcelamento da 

dívida, restando acordado o vencimento anual em 30 de maio. Relata que 

realizou o pagamento da parcela com vencimento para 30 de maio de 

2015, por meio de TED para a conta indicada nos autos, no valor de R$ 

36.208,00 (trinta e seis mil duzentos e oito reais), e mesmo assim teve 

seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no 

valor de R$ 5.506,07 (cinco mil quinhentos e seis reais e sete centavos). 

Postula, ao final, que seja reconhecido o pagamento integral da parcela, 

bem como indenização pelos danos morais suportados. Antes de analisar 

o mérito da demanda, verifico que as partes formalizaram acordo nos 

autos n. 1573-79.2009.811.0033, Código 24335, que foi devidamente 

homologado em 06/09/2017. Desta feita, junte-se cópia referido do acordo 

firmado nos autos n. 1573-79.2009.811.0033, intimando as partes para 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias. Após, concluso. Cumpra-se. São 

José do Rio Claro/MT, 30 de janeiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA 

BAGGIO Juíza de Direito
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Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-72.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MENDANHA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FARIAS MENDANHA OAB - GO23036 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENIEL SIRQUEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GALENO CHAVES DA COSTA OAB - MT11902/B (ADVOGADO)

Outros Interessados:

IGOR FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

EDINALVA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010060-72.2014.8.11.0049 REQUERENTE: SEBASTIANA MENDANHA 

MOREIRA REQUERIDO: LENIEL SIRQUEIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por SEBASTIANA MEDANHA, em face de LENIEL 

SIQUEIRA DOS SANTOS, em que alega que no dia 11/01/2014, ao passar 

por um vicinal no Projeto Santo Antônio foi atacada por um animal de 

propriedade do reclamado que pisoteou seu ombro direito, ao que em 

decorrência deste fato teve que colocar uma prótese e teve uma vida 

transtornada, razão pela qual requereu indenização de 20 salários 

mínimos. O reclamado em contestação alega preliminar de ilegitimidade de 

parte, vez que no boletim de ocorrência a comunicante informa que o 

animal é de propriedade do Sr. Leocadício, no mérito alega que houve 

imprudência e imperícia por parte da reclamante, pois, a reclamante estava 

na motocicleta da Sr. Edinalva que não tem habilitação. O reclamado 

deixou de comparecer à audiência de Instrução sendo decretada sua 

revelia em audiência. É o breve relato. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste sentido, em pese que o reclamada contestar os fatos suscitando 

preliminar de ilegitimidade de parte e culpa exclusiva da vítima, não logrou 

êxito na produção de provas que pudesse eximir de sua responsabilidade, 

mormente porque não compareceu à audiência de instrução de julgamento 

sendo decretado sua revelia. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia é medida que se impõe. Os efeitos da revelia não são automáticos, 

contudo, a reclamante comprovou a lesão corporal sofrida em decorrência 

do acidente com o animal do reclamado. Desta forma o Código Civil impõe a 

responsabilidade objetiva do proprietário de animal pelos atos dos 

mesmos, senão vejamos a inteligência do artigo 936, do Código Civil: Art. 

936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, 

se não provar culpa da vítima ou força maior. Ademais, a mera ofensa à 

dignidade da pessoa humana pressupõe o dano moral in re ipsa, sendo 

necessário apenas a prova do fato que o gerou. “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Assim, evidencia-se o prejuízo 

moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao proprietário do animal tomar medidas de segurança para que 

este não lesione terceiros. Desta forma, subsiste, pois, o dever da parte 

ré indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por 

dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da parte ré e da exemplaridade. Ante o exposto, opino pelo 

reconhecimento dos efeitos da revelia e JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE da pretensão contida na peça inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010060-72.2014.8.11.0049 REQUERENTE: SEBASTIANA MENDANHA 

MOREIRA REQUERIDO: LENIEL SIRQUEIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Reclamação proposta por SEBASTIANA MEDANHA, em face de LENIEL 

SIQUEIRA DOS SANTOS, em que alega que no dia 11/01/2014, ao passar 

por um vicinal no Projeto Santo Antônio foi atacada por um animal de 

propriedade do reclamado que pisoteou seu ombro direito, ao que em 

decorrência deste fato teve que colocar uma prótese e teve uma vida 

transtornada, razão pela qual requereu indenização de 20 salários 

mínimos. O reclamado em contestação alega preliminar de ilegitimidade de 

parte, vez que no boletim de ocorrência a comunicante informa que o 

animal é de propriedade do Sr. Leocadício, no mérito alega que houve 

imprudência e imperícia por parte da reclamante, pois, a reclamante estava 

na motocicleta da Sr. Edinalva que não tem habilitação. O reclamado 

deixou de comparecer à audiência de Instrução sendo decretada sua 

revelia em audiência. É o breve relato. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Neste sentido, em pese que o reclamada contestar os fatos suscitando 

preliminar de ilegitimidade de parte e culpa exclusiva da vítima, não logrou 

êxito na produção de provas que pudesse eximir de sua responsabilidade, 

mormente porque não compareceu à audiência de instrução de julgamento 

sendo decretado sua revelia. Logo, o reconhecimento dos efeitos da 

revelia é medida que se impõe. Os efeitos da revelia não são automáticos, 

contudo, a reclamante comprovou a lesão corporal sofrida em decorrência 

do acidente com o animal do reclamado. Desta forma o Código Civil impõe a 

responsabilidade objetiva do proprietário de animal pelos atos dos 

mesmos, senão vejamos a inteligência do artigo 936, do Código Civil: Art. 

936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, 

se não provar culpa da vítima ou força maior. Ademais, a mera ofensa à 

dignidade da pessoa humana pressupõe o dano moral in re ipsa, sendo 

necessário apenas a prova do fato que o gerou. “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 
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íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Assim, evidencia-se o prejuízo 

moral pela dor e sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a 

questão em termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de 

dano moral como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por 

uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à 

sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao 

seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas 

afeições etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso 

vertente, iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que 

incumbe ao proprietário do animal tomar medidas de segurança para que 

este não lesione terceiros. Desta forma, subsiste, pois, o dever da parte 

ré indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por 

dano moral atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da parte ré e da exemplaridade. Ante o exposto, opino pelo 

reconhecimento dos efeitos da revelia e JULGAMENTO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE da pretensão contida na peça inicial para CONDENAR a 

parte reclamada ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010061-86.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. WALLAUER COMUNICACAO VISUAL - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO OAB - MT18709/B 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010061-86.2016.8.11.0049 REQUERENTE: J. A. WALLAUER 

COMUNICACAO VISUAL - ME REQUERIDO: MUNICIPIO DE SANTA 

TEREZINHA Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 

9.099/95. Trata-se de Reclamação proposta por J. A. WALLAUER 

COMUNICACAO VISUAL - ME, em face do MUNICIPIO DE SANTA 

TEREZINHA-MT, em que alega que realizou diversos trabalhos referente 

às festividades do Município gerando várias notas fiscais não quitadas 

pelo mesmo, totalizando um débito de R$5.340,00 (cinco mil, trezentos e 

quarenta reais). Em contestação o reclamada alega ter quitado os débitos 

trazendo aos autos vários comprovantes de empenho e pagamento das 

notas fiscais. A parte reclamante requereu a desistência desta ação. 

Assim, entendo que deve aplicado o ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a 

seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A desistência do autor, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, JULGAR EXTINTO este feito, sem 

exame do mérito, com lastro legal no disposto artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia 

Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-53.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0007236A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010102-53.2016.8.11.0049 REQUERENTE: MARCILENE SILVA MARTINS 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Obrigação 

de Fazer com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por 

MARCILENE SILVA MARTINS, em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 

em que alega que em maio de 2013 realizou um empréstimo consignado 

com a reclamada, contrato n°103437.110.0000779/72, no valor de 

R$8.120,00 (oito mil cento e vinte reais), divididos em parcelas de 

R$462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), contudo, em outubro de 

2014 não foram realizados os descontos, ao que procurou a reclamada e 

foi informada que o débito havia sido liquidado, porém, em janeiro de 2015 

descobriu que está sendo cobrada do débito e que havia sido realizado 

uma renegociação não contratada pela reclamante, além de ter sido 

inscrito seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Em contestação a 

reclamada preliminarmente alega incompetência do juízo, haja vista a 

reclamada ser empresa pública federal, e no mérito, informa que a 

reclamante possui o débito e contratou a renegociação. A parte 

reclamante requereu a desistência desta ação, haja vista ter realizado 

nova negociação com a reclamada. Assim, entendo que deve aplicado o 

ENUNCIADO DE Nº 90 DO FONAJE, a seguir transcrito: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Nos termos do estatuído no artigo 

200, parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz 

seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o exposto, para que 

produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGAR 

EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com lastro legal no disposto 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010083-57.2010.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010083-57.2010.8.11.0049 REQUERENTE: JOAO RICARDO QUEIROZ 

MIGNOLI REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc. Dispensado 

relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Execução de 

Sentença promovida por JOÃO RICARDO QUEIROZ MIGNOLI, em face de 

BRASIL TELECOM S/A OI, que foi condenado a prestar o serviço de 

internet de 8 megas e adequar o valor para R$114,80 (cento e quatorze 

reais e oitenta centavos), decisão mantida pela Turma Recursal do TJ/MT. 

A parte Executada informou a impossibilidade de cumprir a sentença por 

questões de inviabilidades técnicas. Instado a se manifestar o Exequente 

requereu a conversão da execução da obrigação de fazer para 

condenação por perdas e danos. É o breve relato. O Executado foi 

condenado a uma obrigação de fazer, qual seja prestar serviço de internet 

de 8 megas ao valor de R$114,80 (cento e quatorze reais e oitenta 
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centavos), contudo, informa a inviabilidade técnica do cumprimento desta 

sentença. Desta forma, respaldo encontra o Exequente no artigo 816 do 

Código de Processo Civil de 2015, que garante a conversão da obrigação 

de fazer em perdas e danos ante à impossibilidade do mesmo, senão 

vejamos: Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo 

designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, 

requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e 

danos, hipótese em que se converterá em indenização. Parágrafo único. O 

valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a 

execução para cobrança de quantia certa. Ante o exposto, opino pela 

CONVERSÃO da execução da obrigação de fazer em perdas e danos 

fixando o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que satisfaz 

os danos suportados pelo Exequente, JULGANDO com resolução do 

mérito nos termos do artigo 490, CPC/2015. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Vila Rica, 09 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Arenápolis

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-96.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA GUEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARNALDO SILVA ARAUJO OAB - MT0013840S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

1000099-96.2017.8.11.0026 REQUERENTE: IVANI MOREIRA GUEDES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Compulsando detidamente os autos, verifico que a demanda não 

carece de dilação probatória, vez que se trata de matéria unicamente de 

direito, sendo as provas acostadas nos autos suficientes para o 

julgamento do feito. Desta forma, chamo o feito a ordem para anular a 

audiência de instrução designada nestes autos, nos termos do art. 355, I, 

do NCPC. Tornem os autos conclusos para sentença. Às providências. 

ARENÁPOLIS/MT, 22 de fevereiro de 2018. MARINA CARLOS FRANCA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-50.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

C. R. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT0005735A (ADVOGADO)

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010068-50.2016.8.11.0026 Intimo o Município de Arenápolis, 

através de seu Procurador Jurídico, para, querendo, cumprir a obrigação, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sem prejuízo do bloqueio de valores nas 

verbas públicas para satisfação do objeto da presente execução, 

conforme autorização constante no diploma acima transcrito, in verbis: 

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de 

obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de 

tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 

necessárias à satisfação do exequente.” Arenápolis, 22/02/2018 

MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000091-22.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS BERNARDO SOUZA OAB - MT0003898S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000091-22.2017.8.11.0026 Intimo o autor, na pessoa do seu 

patrono, para ciência da r. sentença proferida nos autos. Arenápolis, 

22/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-61.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BRACELAR PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:1000015-61.2018.8.11.0026 Intimo os litigantes, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 07/03/2018 Hora: 08:00 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Arenápolis, 22/02/2018 MARCELLO 

ANDRADE SANTOS Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010253-25.2015.8.11.0026 Intimo a autora, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. Ressalta-se, ainda, que a ausência da 

parte autora implicará extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei 

n° 9.099/95. Arenápolis, 22/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-25.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA RIBEIRO FERREIRA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA APARECIDA DA SILVA OAB - MT0017549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

M A N D A D O  D E  I N T I M A Ç Ã O  D a d o s  d o  P r o c e s s o : 

Processo:8010253-25.2015.8.11.0026 Intimo o requerido, na pessoa dos 

seus patronos, para comparecerem a audiência de Tentativa de 

Conciliação Designada para o dia Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência 

- Conciliação/ JEC Data: 11/04/2018 Hora: 08:30 , na sede do Foro Judicial 

da Comarca de Arenápolis/MT. O prazo legal para oferecimento da 

contestação, será contabilizado a partir da data da realização da 

audiência de conciliação. As consequências do seu não comparecimento 

à audiência de conciliação (arts. 18, § 1o e 20 da Lei n.° 9.099/95 e 

enunciado nº 78 do FONAJE). Advirta os requeridos, ainda, que a 

correspondência ou contrafé recebida no seu endereço é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (enunciado nº 5 

– FONAJE). Arenápolis, 22/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Comarca de Brasnorte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000032-69.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000032-69.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

4.433,80 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: DENISE APARECIDA TELES DE SOUZA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000033-54.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DE FREITAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000033-54.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.593,24 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: DAIANE CRISTINA DE FREITAS Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrasa Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000034-39.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000034-39.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.600,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: MARILI DE OLIVEIRA 

BASTOS Endereço: Erechim Q01 L61, s/n, renascer, BRASNORTE - MT - 

CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas 

acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, 

conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação 

que se realizará no dia 06/04/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito 

no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CORREIA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000035-24.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

12.799,32 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: MANOEL CORREIA FILHO Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA Endereço: Estrada 

Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona Rural, BRASNORTE 

- MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) 

pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência 

designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de 

Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 às 13:30 hs, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, 

s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000036-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000036-09.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

6.658,97 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

REQUERIDO: NICOLAS GUSTAVO DE OLIVEIRA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: FUNDACAO RADIO E TV EDUCATIVA DE JUINA 

Endereço: Estrada Rio do Sangue, S/N, Lote 260, Chácara Betânia, Zona 

Rural, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 13:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 
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comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-91.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARILI DE OLIVEIRA BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000037-91.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.600,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS REQUERIDO: EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: MARILI DE OLIVEIRA BASTOS Endereço: 

Erechim Q01 L61, s/n, renascer, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/04/2018 às 14:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-76.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON RODRIGUES SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRICOLA ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000038-76.2018.8.11.0100 VALOR: 

0,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: GERSON RODRIGUES SAMPAIO REQUERIDO: AGRICOLA 

ELO VERDE COMERCIO DE CEREAIS LTDA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: GERSON RODRIGUES SAMPAIO Endereço: Rua Pantanal, 795, 

centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 14:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-61.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAILTON DE SOUSA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000039-61.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.784,61 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ADAILTON DE SOUSA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 14:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-46.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDINA DE MORAIS BORGES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000040-46.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.210,64 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ALDINA DE MORAIS BORGES Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 14:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-31.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000041-31.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

688,22 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: AMILTON GOMES DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 15:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-16.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE FERNANDES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000042-16.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.022,40 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ANDRE FERNANDES DE SOUZA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 205 de 245



EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 15:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-98.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA MAGALHAES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000043-98.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.229,16 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: CLEUZA MAGALHAES DA SILVA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 15:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-83.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000044-83.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

459,79 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: CLODOALDO ALVES DE SOUZA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 15:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-68.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANI ROCHINSKI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000045-68.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.108,20 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: CRISTIANI ROCHINSKI Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 16:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-53.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEMERSON ALVES MARTINS COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000046-53.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.446,42 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: DIEMERSON ALVES MARTINS COSTA Pessoa(s) 

a ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 16:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-23.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BRAGA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000048-23.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

275,79 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: EDSON BRAGA Pessoa(s) a ser(em) intimadas: 

Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 

EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS NAÇÕES, 

BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer (em) à 

audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 às 16:45 hs, 

no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. O não comparecimento a audiência 

supra citada configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser 

punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000049-08.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000049-08.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

7.504,64 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 17:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-90.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ANDREANI CORREA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000050-90.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

3.489,04 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: GABRIEL ANDREANI CORREA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 17:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-75.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO MACHADO DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000051-75.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

787,84 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: GILBERTO MACHADO DA COSTA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

06/04/2018 às 17:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-60.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO DE MADUREIRA 

EM BRASNORTE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000052-60.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

266,14 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS 

MINISTERIO DE MADUREIRA EM BRASNORTE Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 17:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-45.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AMARO FERNANDES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000053-45.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

653,84 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE AMARO FERNANDES Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 18:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-30.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO PEREIRA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000054-30.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.584,70 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE ANTONIO PEREIRA Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 06/04/2018 

às 18:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000055-15.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVALDO GOMES DE MENEZES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000055-15.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

2.033,02 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: LORIVALDO GOMES DE MENEZES Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 12:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-97.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DA SILVA HUP (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000056-97.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.900,59 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARIA DA SILVA HUP Pessoa(s) a ser(em) 

intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, PARQUE DAS 

NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para comparecer 

(em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 13/04/2018 

às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer(em) 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. O não 

comparecimento a audiência supra citada configura ato atentatório a 

dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-82.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLON DIONNES DREWLO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000057-82.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.302,42 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: MARLON DIONNES DREWLO Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 12:30 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-67.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS RODRIGUES DO CARMO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000058-67.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

966,48 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: OSEIAS RODRIGUES DO CARMO Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 12:45 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-52.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS DE FRANCA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000059-52.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

1.812,64 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: ROBERTO CARLOS DE FRANCA Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 13:00 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-37.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0015446A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR CRISTIANO JALUKAXI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000060-37.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

401,65 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: VALDIR CRISTIANO JALUKAXI Pessoa(s) a 

ser(em) intimadas: Nome: DOMICIANO COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Endereço: RUA LARGO DAS NAÇÕES, S/N, 

PARQUE DAS NAÇÕES, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 FINALIDADE: 
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EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima qualificado(a, s) para 

comparecer (em) à audiência designada, conforme dados abaixo. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se realizará no dia 

13/04/2018 às 13:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada configura ato 

atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com multa.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-84.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO JOSE LIPSCH OAB - MT0023383A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: 1000031-84.2018.8.11.0100 VALOR: R$ 

19.080,00 Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436); 

REQUERENTE: RENATA DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. 

Pessoa(s) a ser(em) intimadas: Nome: RENATA DOS SANTOS SILVA 

Endereço: Rua Cuiabá, centro, BRASNORTE - MT - CEP: 78350-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o, s) pessoas acima 

qualificado(a, s) para comparecer (em) à audiência designada, conforme 

dados abaixo. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência de Conciliação que se 

realizará no dia 06/04/2018 às 12:15 hs, no Edifício do Fórum, sito no 

endereço ao final indicado. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. O não comparecimento a audiência supra citada 

configura ato atentatório a dignidade da justiça, podendo ser punido com 

multa.

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000407-10.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANADIR ROSA BOGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após 

juntada de documento constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a 

representação do polo passivo, passando as intimações a serem feitas 

em nome do mencionado advogado; 2. SAI a promovida intimada para, 

querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive para indicar 

provas que entender pertinentes, com a consequência de preclusão em 

caso de omissão; 3. SAI a promovente intimada para, querendo, 

manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o 

substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Anadir Rosa Bogado Advogado da promovente: Preposto da 

promovida: Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000408-92.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIA DE CAMPOS LARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após 

juntada de documento constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a 

representação do polo passivo, passando as intimações a serem feitas 

em nome do mencionado advogado; 2. SAI a promovida intimada para, 

querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive para indicar 

provas que entender pertinentes, com a consequência de preclusão em 

caso de omissão; 3. SAI a promovente intimada para, querendo, 

manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o 

substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 6. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Anezia de Campos Lara da Silva Advogado da promovente: 

Preposto da promovida: Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000410-62.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após 

juntada de documento constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a 

representação do polo passivo, passando as intimações a serem feitas 

em nome do mencionado advogado; 2. SAI a promovida intimada para, 

querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive para indicar 

provas que entender pertinentes, com a consequência de preclusão em 

caso de omissão; 3. SAI a promovente intimada para, querendo, 

manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o 

substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Antoninho Borges da Silva Advogado da promovente: 

Preposto da promovida: Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000411-47.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE COGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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Vistos... DEFERE-SE o pleito das partes. Tendo em vista a ausência de 

acordo: 1. SAI a promovida intimada para, querendo, apresentar 

contestação em 5 dias, inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão; 2. 

SAI a promovente intimada para, querendo, manifestar-se sobre a 

contestação (prazo de 5 dias), inclusive para indicar provas que entender 

pertinentes, com a consequência de preclusão em caso de omissão 3. À 

SECRETARIA: após manifestações das partes (ou decurso de prazo sem 

elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira 

dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Antônio José Cogo Advogado da promovente: Preposto da 

promovida: Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000415-84.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 5 dias, inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 5 dias), inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão 3. À SECRETARIA: após manifestações 

das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Promovente: Antônio 

Martins da Silva Advogado da promovente: Preposto da promovida: 

Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-69.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 5 dias, inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 5 dias), inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão 3. À SECRETARIA: após manifestações 

das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Promovente: Antônio Pereira 

da Silva Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogado da 

promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000250-37.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

NATIVIDADE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 5 dias, inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 5 dias), inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão 3. À SECRETARIA: após manifestações 

das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Promovente: Advogado da 

promovente: Preposto da promovida: Advogado da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-05.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINA ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), 

inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão 3. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogado 

da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000281-57.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALZIRA LUIZA DE FREITAS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), 

inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão 3. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 
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Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogado 

da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000403-70.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIR ANELIA JANDRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. SAI a promovida 

intimada para, querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive 

para indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 2. SAI a promovente intimada para, 

querendo, manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), 

inclusive para indicar provas que entender pertinentes, com a 

consequência de preclusão em caso de omissão; 3. SAI o promovente 

intimado para juntar o substabelecimento no prazo de 05 dias; 4. À 

SECRETARIA: após manifestações das partes (ou decurso de prazo sem 

elas), conclusos. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira 

dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogado 

da promovida:

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-25.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ADRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Tendo em vista a ausência de acordo: 1. À SECRETARIA: após 

juntada de documento constitutivo em nome de Fábio Schneider, alterar a 

representação do polo passivo, passando as intimações a serem feitas 

em nome do mencionado advogado; 2. SAI a promovida intimada para, 

querendo, apresentar contestação em 10 dias, inclusive para indicar 

provas que entender pertinentes, com a consequência de preclusão em 

caso de omissão; 3. SAI a promovente intimada para, querendo, 

manifestar-se sobre a contestação (prazo de 10 dias), inclusive para 

indicar provas que entender pertinentes, com a consequência de 

preclusão em caso de omissão; 4. SAI o promovente intimado para juntar o 

substabelecimento no prazo de 05 dias; 5. À SECRETARIA: após 

manifestações das partes (ou decurso de prazo sem elas), conclusos. 

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, 

Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto 

Promovente: Advogado da promovente: Preposto da promovida: Advogado 

da promovida:

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-10.2014.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SILVA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLORENTINO APARECIDO MARTINS OAB - MT0009659A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ ODELMO HORN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... No tocante à preclusão, não se concorda com isso, pois a 

possibilidade de impugnação (levando-se em conta a manifestação acerca 

da contestação e do pedido contraposto), a par de não ter previsão 

expressa na Lei 9.099/95, a qual remete para a audiência de instrução 

eventuais discussões posteriores à Inicial, ficou vincada à intimação da 

requerente, o que não ocorreu, de forma que ainda é possível (até na 

audiência seria, inclusive) a manifestação da requerente. No que toca à 

incompetência dos Juizados por conta do valor do contrato, o que 

excederia os 40 salários mínimos, não se concorda com isso, tendo em 

vista o art. 292, II, do CPC, prevendo que o valor da causa se ligará à 

“parte controvertida”, a qual é de valor inferior ao apontado, isso de 

acordo com o pleito da requerente. Assim, mantém-se a tramitação 

processual. Inicialmente, consoante termo de audiência, verifica-se que as 

partes transacionaram. Com efeito, verifica-se que o acordo entabulado 

não fere direito indisponível ou norma cogente, de modo que não há óbice 

em sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo 

entabulado e, em consequência, EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM 

RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Deixa-se de condenar ao pagamento das custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias e as anotações de praxe. Desnecessária a 

intimação (art. 914 da CNGC). Saem os presentes intimados. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira Dos Santos, Estagiaria de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Requerente: Claudia Silva 

Medeiros Advogado: Florentino Aparecido Martins Requerido: José Odelmo 

Horn Advogado: Carlos Murelli Ferreira Oliveira

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-50.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON STORKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Ante o pleito de desistência apresentado pelo requerente, 

HOMOLOGA-SE a desistência, devendo o processo ser extinto, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Saem os 

presentes intimados. Assim, à SECRETARIA: 1. ARQUIVAR. Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Hillary Pereira dos Santos, Estagiária de 

Gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes. 

Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto Preposto do Promovido: 

Vinicius Marques Alfonso Advogado: Paulo Fernando Schneider

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000155-07.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 
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Fundamenta-se para decidir. Verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para comparecer nesta audiência, mas não 

compareceu. Disciplina o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;”. Ante o não 

comparecimento da reclamante à audiência, EXTINGUE-SE O PROCESSSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, condena-se a 

reclamante nas custas e despesas processuais. À SECRETARIA: 1. 

PROCEDER ao necessário para cálculo das custas e despesas; 2. 

ANOTAR à margem da distribuição que o reclamante somente poderá 

ajuizar nova Inicial após o pagamento das custas e despesas 

processuais; 3. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. Saem os 

presentes intimados. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary 

Pereira dos Santos, Estagiária de Gabinete, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto Promovente: Advogado da promovente: Preposto da promovida: 

Advogado da promovida:

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-24.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA SUZANA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamenta-se para decidir. Verifica-se que a parte-autora foi 

devidamente intimada para comparecer nesta audiência, mas não 

compareceu. Disciplina o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo;”. Ante o não 

comparecimento da reclamante à audiência, EXTINGUE-SE O PROCESSSO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, condena-se a 

reclamante nas custas e despesas processuais. À SECRETARIA: 1. 

PROCEDER ao necessário para cálculo das custas e despesas; 2. 

ANOTAR à margem da distribuição que o reclamante somente poderá 

ajuizar nova Inicial após o pagamento das custas e despesas 

processuais; 3. Transitada em julgado, se nada for requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. Saem os 

presentes intimados. Cumprir. Nada mais havendo a consignar, por mim, 

Lucas Eduardo Querino do Carmo, Assessor de Gabinete II, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-48.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GENI IVONE SKRZER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... SENTENÇA Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o 

art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamenta-se para decidir. Inicialmente, as 

partes requerem a homologação do acordo. Com efeito, verifica-se que os 

requisitos de validade, existência e eficácia do negócio jurídico 

encontram-se presentes no acordo firmado entre as partes. Desta forma, 

a homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, HOMOLOGA-SE por sentença o acordo entabulado, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, 

EXTINGUE-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇAO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil/2015. Deixa-se de 

condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com cautelas de estilo. Saem os presentes 

intimados. Cumprir. Nada mais havendo a consignar, por mim, Hillary 

Pereira Dos Santos, Estagiaria de Gabinete, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz 

Substituto Requerido: Extraluz Moveis e Eletrodomesticos LTDA – EPP 

Advogado: Quebio da Silva Alves Advogado: Eduardo Moreira de Oliveira 

Silva

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010037-10.2013.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DINO ANTONIO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT0011258S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

SENTENÇA Vistos... Inicialmente, DEFERE-SE o pleito do advogado. 

Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamenta-se para decidir. Verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para comparecer nesta audiência, conforme pode 

ser observado.Todavia, não se fez presente. Outrossim, postula o artigo 

51, inciso I da Lei 9.099/95: “Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo;”. Face o não comparecimento da reclamante à 

audiência, EXTINGUE-SE O PROCESSSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95. Com base no Enunciado 28 

do FONAJE, condena-se a reclamante nas custas e despesas 

processuais. Anote-se a margem da distribuição, que o reclamante 

somente poderá ajuizar nova ação, após o pagamento das custas e 

despesas processuais. Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe. 

No mais, à SECRETARIA para: 1. Providenciar o necessário para a 

cobrança das custas e despesas por meio da contadoria, se necessário. 

Saem os presentes intimados. Cumprir. Nada mais havendo a consignar, 

por mim, Hillary Pereira Dos Santos, Estagiaria de Gabinete, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes. Dante Rodrigo Aranha 

da Silva Juiz Substituto Requerido: Banco Bradesco Cartões S/A 

Advogado: Emerson Monteiro Tavares

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 007/2018

Concede Licença Prêmio ao servidor Loir Fábio da Silva.

 RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor Loir Fábio da SIlva, Analista Judiciário, 

inscrito sob matrícula nº12.174, 03 (três) meses de Licença Prêmio, 

referente ao período de 04/04/2012 a 04/04/2017.

Encaminhe-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Publique-se. Arquive-se na Diretoria do Foro.

Cumpra-se.Guarantã do Norte-MT, 20 de fevereiro de 2018.

DIEGO HARTMANN

Juiz de Direito Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-75.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSO GETULIO DE MORAES BUCHARDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN CAROLINE GOLONI OAB - MT19711/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELINO HENRIQUE VIEIRA (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 212 de 245



INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 11:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-97.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 14:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-15.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-30.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

WESCLEY SILVA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

04/04/2018 às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-40.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

POLIANE COUTINHO DE BARROS HOLANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora na pessoa de seu advogado para 

COMPARECER à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 

21/03/2018 às 09:40 horas.

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000133-82.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 22 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000133-82.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: LUCICLEIA DOS SANTOS 

SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 04/04/2018 Hora: 13:20 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-97.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 22 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000132-97.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: PATRICIA DOS SANTOS 

PEREIRA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente 

carta, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: CONCILIAÇÃO - J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 04/04/2018 

Hora: 14:20 (MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não 
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comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º 

da Lei 12.153/2006, não haverá prazo diferenciado para a prática de 

qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, 

inclusive a interposição de recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, 

s) citando(a, s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e 

portando documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-15.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE DOS SANTOS MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 22 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000131-15.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

10.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: ROSINEIDE DOS SANTOS 

MELO Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 04/04/2018 Hora: 14:00 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-30.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

WESCLEY SILVA FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO GUARANTÃ DO NORTE - MT, 22 de fevereiro de 2018 Dados 

do Processo: Processo: 1000130-30.2017.8.11.0087; Valor causa: R$ 

12.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436); Assunto: [INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES]. Parte Autora: REQUERENTE: WESCLEY SILVA FELIPE 

Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, 

extraída dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição 

inicial, que se encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a 

sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação 

Sala: J.E. DE GUARANTÃ DO NORTE Data: 04/04/2018 Hora: 13:40 (MT) no 

endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Atenciosamente, Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA GUARANTÃ, 1255, 

CIDADE NOVA, GUARANTÃ DO NORTE - MT - CEP: 78520-000 - 

TELEFONE: (66) 35522040

Comarca de Itiquira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

REQUERENTE: JAQUELYNE FERNANDES ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não compareceu na 

audiência de conciliação agendada para o dia 14/12/2017 (Id. 11142142), 

tampouco, apresentou justificativa. De acordo com o Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm-se que “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. No mesmo sentido, o art. 51, inc. I da Lei 
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9.099/95, determina a extinção do processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Posto isto, OPINO 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, aplicando-se o art. 

51, inciso I, da Lei nº.9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE. Condenação 

da parte autora nas custas processuais, ante a desídia, na forma do 

Enunciado 28 do FONAJE, podendo ser dispensada seu houver 

justificativa de ausência por motivo de força maior (art. 51, §2º da lei 

9.099/95). Sem honorários advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, não estando isenta, intime-se a parte Autora 

para o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

REQUERENTE: JAQUELYNE FERNANDES ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não compareceu na 

audiência de conciliação agendada para o dia 14/12/2017 (Id. 11142142), 

tampouco, apresentou justificativa. De acordo com o Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm-se que “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. No mesmo sentido, o art. 51, inc. I da Lei 

9.099/95, determina a extinção do processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Posto isto, OPINO 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, aplicando-se o art. 

51, inciso I, da Lei nº.9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE. Condenação 

da parte autora nas custas processuais, ante a desídia, na forma do 

Enunciado 28 do FONAJE, podendo ser dispensada seu houver 

justificativa de ausência por motivo de força maior (art. 51, §2º da lei 

9.099/95). Sem honorários advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, não estando isenta, intime-se a parte Autora 

para o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

REQUERENTE: JAQUELYNE FERNANDES ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não compareceu na 

audiência de conciliação agendada para o dia 14/12/2017 (Id. 11142142), 

tampouco, apresentou justificativa. De acordo com o Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm-se que “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. No mesmo sentido, o art. 51, inc. I da Lei 

9.099/95, determina a extinção do processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Posto isto, OPINO 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, aplicando-se o art. 

51, inciso I, da Lei nº.9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE. Condenação 

da parte autora nas custas processuais, ante a desídia, na forma do 

Enunciado 28 do FONAJE, podendo ser dispensada seu houver 

justificativa de ausência por motivo de força maior (art. 51, §2º da lei 

9.099/95). Sem honorários advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, não estando isenta, intime-se a parte Autora 

para o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-20.2017.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELYNE FERNANDES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

 

REQUERENTE: JAQUELYNE FERNANDES ALVES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte autora não compareceu na 

audiência de conciliação agendada para o dia 14/12/2017 (Id. 11142142), 

tampouco, apresentou justificativa. De acordo com o Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, têm-se que “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto”. No mesmo sentido, o art. 51, inc. I da Lei 

9.099/95, determina a extinção do processo “quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”. Posto isto, OPINO 

pela extinção do processo, sem resolução do mérito, aplicando-se o art. 

51, inciso I, da Lei nº.9.099/95 c/c Enunciado 20 do FONAJE. Condenação 

da parte autora nas custas processuais, ante a desídia, na forma do 

Enunciado 28 do FONAJE, podendo ser dispensada seu houver 

justificativa de ausência por motivo de força maior (art. 51, §2º da lei 

9.099/95). Sem honorários advocatícios, ex vi do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Após o trânsito em julgado, não estando isenta, intime-se a parte Autora 

para o recolhimento das custas, no prazo de 10 (dez) dias. Sentença 

publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA da SENTENÇA 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, consignando que, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/95, o 

prazo para interpor recurso inominado é de 10 (dez) dias.

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA SILVA FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)
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Vistos, etc. 1. Diante da situação da executada, suspendo a presente 

execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias. 2. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Alcindo Peres da Rosa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-54.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

TAINARA NATALIA MENDES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R NEVES STUDIO FOTOGRAFICO - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 19/03/2018 Hora: 13:20 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-69.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

ESDER OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT0213630A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPEX COMERCIO E SERVICO DE INTERNET EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) #Advogado do(a) 

REQUERENTE: MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - 

MT0213630A (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 23/04/2018 Hora: 13:00 , devendo avisar ao (a) seu (a) cliente, 

cientificando que o não comparecimento à audiência designada e não 

sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais.. Nada mais. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Comarca de Nobres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-35.2016.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CUNHA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BETANIA PATRICIA DE SALLES OAB - MT0010265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES SENTENÇA Numero do Processo: 

1000111-35.2016.8.11.0030 REQUERENTE: LUIZ CUNHA DE LIMA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. Não há que 

se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILICÍTO E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO com PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

proposta por LUIZ CUNHA DE LIMA em desfavor de BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Aduz a parte autora que mês de junho de 2016, o 

Autor procurou o Banco Bradesco pra fazer um empréstimo consignado 

em sua aposentadoria (benefício de n.º 1164966461), porém foi 

surpreendida, tendo em vista já ter 03 (três) empréstimos consignados em 

seu nome e não tendo mais limite disponível, sendo:1 - Contrato nº 

220768704, valor de R$ 3.049,97 (três mil e quarenta e nove reais e 

noventa e sete centavos), inicio em 07 /02/2013, parcelado em 58 

parcelas de R$ 95,22 (noventa e cinco reais e vinte e dois centavos); 2 - 

Contrato nº 225268123, valor de R$ 4.376,68 (quatro mil trezentos e 

setenta e seis reais e sessenta e oito centavos), inicio em 07/02/2013, 

parcelado em 58 parcelas de R$ 136,64 (cento e trinta e seis reais e 

sessenta e quatro centavos); 3 - Contrato nº 222668109, valor de R$ 

4.916,72 (quatro mil novecentos e dezesseis e setenta e dois centavos), 

inicio em 07/02/2013, parcelado em 58 parcelas de R$ 153,50 (cento e 

cinquenta e três reais e cinquenta centavos). Afirma que os descontos 

são indevidos, vez que os referidos empréstimos foram realizados sem 

sua autorização. Em sede de defesa, o reclamado contestou o pedido, 

alegando que não cometeu ato ilícito e que os financiamentos foram 

devidamente contratados, cujos valores foram depositados na conta 

corrente da reclamante, razão pela qual a consignação das parcelas na 

conta corrente da reclamante configura exercício regular de direito. A 

parte reclamada não trouxe nenhum documento ao feito que comprovasse 

que a reclamante foi a pessoa que contratou o financiamento. Pois muito 

bem. O fato de terceiro, configurado neste caso, sendo previsível, 

realmente não exclui a obrigação de indenizar, pois as circunstâncias que 

evidenciam o risco sempre presente de obtenção de crédito em nome de 

outrem exigem das empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto 

na análise da documentação, quanto na verificação de seus dados 

pessoais e cadastrais. Assim, este particular, não tendo a reclamante, 

segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, 

sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é 

ônus do reclamado a comprovação de que a reclamante participou da 

transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que 

alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: VIII - A 

facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa,pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in re ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 
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ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Com relação aos danos materiais devem 

ser devolvidos de forma simples, por absoluta falta de comprovação de 

má-fé por parte do reclamado. Pelo exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do NCPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada na inicial, para: - DECLARAR inexigível os valores relativos aos 

03 (três) empréstimos consignados, discutidos neste feito; - DETERMINAR 

a parte reclamada para se abster de debitar novos valores relativos aos 

financiamentos discutidos neste feito, sob pena de arbitramento de multa 

pecuniária diária. Faço isso com fulcro no artigo 537 do NCPC; - 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte reclamante, a título de 

danos materiais o valor de R$ 18.497,28 (dezoito mil quatrocentos e 

noventa e sete reais e vinte e oito centavos), referente ao inicio do 

desconto de cada contrato até o mês janeiro/2018, acrescidos de juros de 

1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. - CONDENAR a parte reclamada a indenizar a parte 

reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, 

estabeleço no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros 

de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a 

partir desta data. Os juros de mora serão calculados à base de um por 

cento ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e a correção 

monetária pelo INPC, com incidência a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, INTIME-SE a parte reclamada para em 15 (quinze) dias efetuar o 

cumprimento da sentença, sob pena de incidir na multa prevista no art. 523 

do NCPC (Súmula 18 da TRU/MT). Havendo dificuldade de pagamento 

diretamente ao credor, ou resistência deste, o devedor, a fim de evitar a 

multa de 10% (dez por cento) deverá efetuar depósito perante este Juízo, 

ainda que os autos estejam na instância recursal (Enunciado 

106/FONAJE), através de guia de recolhimento da Conta Única do Poder 

Judiciário (Seção 18, itens 6.18.1 e seguintes da CNGC/MT). Decorrido o 

prazo e não comprovado o cumprimento voluntário da sentença, INTIME-SE 

a parte exequente para apresentar planilha de débito atualizada, já 

acrescida da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, nos 

termos dos arts. 509, § 2º e 798, I, b, todos do NCPC. Não sendo requerido 

o cumprimento de sentença em quinze dias, ARQUIVE-SE, na forma do 

item 5.16.22 da CNGC/MT, sem prejuízo do desarquivamento a pedido da 

parte interessada. Publicada no Sistema PJe. Intimem-se. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Acrescento à sentença: em caso de a requerida ter 

disponibilizado algum numerário à parte requerente em razão do 

empréstimos ora questionados, determino que a parte autora restitua o 

valor devidamente corrigido, desde o depósito, autorizo a compensação 

da quantia devida pela requerida pelo valor depositado. Cumpra-se, 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. SABRINA ANDRADE 

GALDINO RODRIGUES Juíza de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 008/2018-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Kendi Ishikawa, Juiz de Direito 

da Vara Única e do Juizado Especial da Comarca de Nova Canaã do Norte, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na forma da 

lei;

 RESOLVE:

EXONERAR NATALIA PILAR REIS CARDOSO, matrícula n. 34993, portador 

do rg n. 17433541 e CPF n. 050.720.411-58, do cargo de Assessor de 

Gabinete II do (a) Gabinete do Juiz - Comarca de Nova Canaã do Norte - 

SDCR , com efeitos a partir de 21/02/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos e ao Departamento de Pagamento de 

Pessoal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nova Canaã do Norte-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Dr. Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010372-03.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 7 2 - 0 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010373-85.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010373-85.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA FERREIRA VALADAO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 7 2 - 0 3 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010373-85.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010568-70.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010572-10.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-40.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010571-25.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010573-92.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010569-55.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 6 8 - 7 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 2 - 1 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 0 - 4 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 5 7 1 - 2 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 5 7 3 - 9 2 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010569-55.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-43.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 3 2 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010531-43.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010532-28.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 5 3 2 - 2 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010531-43.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010396-31.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CANDIDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 6 - 3 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010397-16.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-16.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR CANDIDO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 3 9 6 - 3 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010397-16.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010443-05.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO MOREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 
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p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 3 - 0 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010444-87.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010444-87.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CIRO MOREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS MAURICIO ALMEIDA OAB - MT0010445A-O (ADVOGADO)

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 4 3 - 0 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010444-87.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-52.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010069-52.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LUIS FERNANDO 

SILVA LOBO REQUERIDO: AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA Vistos em 

correição. Tendo em vista que a audiência de conciliação não se realizou 

em virtude de problema de saúde da parte autora, que não pôde 

comparecer, e sendo a busca pela conciliação regra no processo civil, 

especialmente nos juizados especiais, DESIGNE-SE nova audiência para 

tentativa de conciliação, de acordo com a pauta da conciliadora, 

intimando-se as partes em seguida para que compareçam. Advirto, desde 

já, ambas as partes, que eventual desinteresse na realização da audiência 

dever ser veiculado com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, sob pena 

de indeferimento e aplicação das respectivas sanções processuais, 

possibilitando-se, assim, a readequação da pauta, de forma a evitar o 

desperdício de tempo e recursos das partes e do juízo. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010069-52.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO SILVA LOBO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS ARAGUAIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as Partes acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 13:30 , a ser realizada na sede do 

Fórum, localizada na Rua 31 de março, 550, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Novo São Joaquim-MT, CEP: 78625-000 Novo São Joaquim, 22 de 

fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010495-98.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAUVALI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 9 5 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 9 7 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 9 9 - 3 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010493-31.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010497-68.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAUVALI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 9 5 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 9 7 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 9 9 - 3 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010493-31.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010499-38.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAUVALI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 9 5 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 9 7 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 9 9 - 3 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010493-31.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-31.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DAUVALI MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 9 5 - 9 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8 0 1 0 4 9 7 - 6 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  8 0 1 0 4 9 9 - 3 8 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010493-31.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010407-60.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 0 7 - 6 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010406-75.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010406-75.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DE SOUZA SILVA COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 0 7 - 6 0 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010406-75.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-15.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GININHO TSEREDZAPRIWE TSIBO OOPRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 1 0 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010409-30.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010409-30.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

GININHO TSEREDZAPRIWE TSIBO OOPRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)
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FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 1 0 - 1 5 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010409-30.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-71.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 5 8 - 7 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010457-86.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010457-86.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO ROCHA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos em correição. Verifico que há pluralidade de processos com as 

mesmas partes, pedidos e causa de pedir, sendo distintos apenas no que 

toca aos “contratos” que deram causa à inserção no cadastro de maus 

p a g a d o r e s .  S ã o  e l e s :  8 0 1 0 4 5 8 - 7 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 1 0 6  

8010457-86.2016.8.11.0106 Há, portanto, risco de prolação de decisões 

conflitantes ou contraditórias caso sejam decididos separadamente. Desta 

forma, DETERMINO à secretaria que APENSE os processos, para que 

tramitem conjuntamente, nos termos do art. 286 do Código de Processo 

Civil. Caso se identifique outros processos com as mesmas 

características não incluídos na lista acima, proceda-se também com seu 

apensamento. INTIMEM-SE as partes e, em seguida, retorne o feito 

concluso. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz 

Substituto

Comarca de Paranaita

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-13.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 23/03/2018, às 12h20MIN. Certifico 

ainda que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte 

autora, deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 21 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-95.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/03/2018, às 8h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000235-80.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/03/2018, às 8h40min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-34.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

CODEPAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDELCIO CARLOS BANDEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/03/2018, às 9h. Certifico ainda que, 
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se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, deverá 

requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da audiência. 

Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer comparecer a 

audiência juntamente com as partes do processo. Paranaíta/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt Brachtvogel - Técnico 

Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000090-24.2017.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIANE BENDLER DE CARVALHO CRESPO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação que se realizará no dia 26/03/2018, às 9h20min. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-71.2015.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LOISA ERMINIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONILSON RAIMUNDO MACHADO OAB - MT0011961S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, intimo a parte autora através de seu(sua) 

advogado(a) com procuração nos autos, da data da audiência de 

conciliação REDESIGNADA para o dia 26/03/2018, às 10h. Certifico ainda 

que, se o(a) advogado(a) optar pela intimação pessoal da parte autora, 

deverá requerer até o prazo máximo de 05 (cinco) dias antes da 

audiência. Certifico também que o(a) advogado(a) deve se fazer 

comparecer a audiência juntamente com as partes do processo. 

Paranaíta/MT, 22 de fevereiro de 2018. Erevelto Fernando Eberhardt 

Brachtvogel - Técnico Judiciário - Matrícula 11.370

Comarca de Poconé

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010555-77.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, Verifica-se que os documentos de Procuração e Declaração, a 

assinatura não conferem com o nome da reclamante. Diante disso, 

Intime-se a parte autora para juntar documentos devidamente assinados 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial 

e consequente extinção do processo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017820-67.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JONILCE DE MORAES CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira OAB - MT0020830A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por 

JONILCE DE MORAES CUNHA em face de ENERGISA S/A. Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. A parte requerente 

protocolou pedido de desistência da presente ação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos e, por consequência, a extinção do processo sem 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011980-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014219-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE DOS SANTOS BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014219-19.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JULIENE DOS SANTOS BISPO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014712-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO DIAS RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015162-70.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARA GRICERIANA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta por LUCIMARA GRICERIANA DE ABREU em face de ENERGISA 

S/A. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora foi 

devidamente intimada para juntar documento pessoal com foto, no entanto, 

permaneceu inerte. É o relato do essencial. Fundamento e decido. De fato 

o processo deve ser extinto, mormente em se tratando de ação simples e 

que pode novamente ser proposta. Veja-se que a parte, apesar de 

intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, 

demonstrando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Sendo assim, outro caminho não há, senão extinguir a presente ação sem 

resolução de mérito. Ante todo o exposto, com fundamento no art. 485, III, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas. Sem 

custas, despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 

55, ambos da Lei n. 9.099/95). P.I.C. Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010386-61.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE AQUINO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010386-61.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIANA DE AQUINO 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo a análise do mérito da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUCIANA 

DE AQUINO ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. A 

parte requerente afirma que foi surpreendida com a negativação do seu 

nome no cadastro de restrição ao crédito, no valor de R$ 117,75 – 

contrato n. 07.002012945442872, ressaltando que a cobrança é indevida, 

pois não possui débitos com a parte requerida. No entanto, a parte 

requerida, em contestação logrou êxito em demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte. Destaco que a requerente trouxe aos autos um comprovante de 

endereço em nome de terceiros com endereço nesta cidade de Poconé, 

porém não comprovou qualquer relação com a mesma. Nota-se também no 

extrato do spc/serasa consta o mesmo endereço das faturas juntadas 

pela Energisa, ou seja, da cidade de Várzea Grande. Ainda, as telas 

sistêmicas demonstraram em ordem cronológica as alterações de 

titularidade, demonstrando que no período de 11/2011 a 05/2012. Como se 

vê, trata-se de cobrança devida, não havendo que se falar em declaração 

de inexistência de débito ou indenização por danos morais. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014216-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014216-64.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIONEY SERGIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016153-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PORFIRIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016153-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA PORFIRIA DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

MARIA PORFIRIA DO CARMO em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte requerente, através de seu 

advogado, requereu a desistência dos autos (Id 8578743). Nos termos do 

texto legal do artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, à secretaria para as devidas 

providencias. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza 

Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017940-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017940-13.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENTO PEREIRA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Fundamento e decido Em consulta no Sistema PJE constatou-se a 

identidade dos elementos da ação, quais sejam partes, pedido e causa de 

pedir, com a ação proposta de n. 8017709-83.2016.811.0028, no qual 

consta sentença de homologação de acordo extrajudicial entabulado entre 

as partes. (id 8664013) Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da COISA 

JULGADA. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, 

opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014217-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA DAS DORES SILVA MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014217-49.2017.8.11.0028 REQUERENTE: NATALINA DAS DORES SILVA 

MUNIZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016480-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016480-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO ROMUALDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 

VISTOS, A parte autora alega que seu nome está negativado por débito 

junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão 

pela qual requer indenização em virtude de supostos danos morais 

suportados. Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve 

qualquer cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam 

exatamente à relação jurídica existente entre as partes, ou seja, a 

realização de um contrato de empréstimo nº 45653846. É o necessário, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa 

sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação de crédito onde consta a parte autora como 

cliente solicitante (mov. Num. 8581919 págs. 1/4). A parte autora, por sua 

vez, manifestou-se no movimento n. 15, contudo, impugnando os 

documentos colacionados aos autos pela parte ré em contestação. 

Destarte, com razão a requerida, vez que, para retirar o nome da parte 

autora dos órgãos de restrição ao crédito, necessário será o devido 

pagamento da obrigação. No mais, por ser legitima a contratação pelas 
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partes e, diante da inadimplência do autor, não pode agora neste juízo 

requerer a devida reparação pelos danos morais que a reclamada teria lhe 

causado. Assim, como a parte Reclamante não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Desse modo, 

havendo o débito, não há ato ilícito a imputar à reclamada/credora, a qual 

age num exercício regular do direito de inscrever nos cadastros de 

inadimplentes o nome do seu devedor. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial, extinguindo-se a demanda com resolução de 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, 

da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, 

Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DORISVAR VAZ GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010017-33.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DORISVAR VAZ GUIMARAES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais em decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de 

inadimplentes por dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a 

reclamada limita-se a aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua 

parte, uma vez que, não tendo detectado o pagamento feito pela parte 

autora em seu sistema, a negativação foi lícita. Ressalto que apesar de 

citada, a parte autora deixou de comparecer em audiência de conciliação. 

É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. DECIDO. 

O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do NCPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). O Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20, cabe à parte 

reclamada comparecer pessoalmente na audiência ou tratando-se de 

pessoa jurídica ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, com imediato 

julgamento da demanda. Nem mesmo a oferta de contestação, por 

advogado regularmente constituído, ou a presença deste na audiência, 

afastaria a obrigação do comparecimento do demandado, salvo se for por 

motivo justificado. Preleciona o artigo 20 da Lei nº 9.099/95: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” A 

inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos mostra que O juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo 

aos fins sociais da Lei e às exigências do bem comum. Isso demonstra 

que o Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais 

liberdade como forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto que o caso 

apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a empresa 

reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatário final, portanto, consumidor (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independente da existência ou não de culpa, na forma do art. 14 do 

CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre o 

evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a executar 

determinados serviços e o defeito do serviço é um dos pressupostos da 

responsabilidade por danos nas relações de consumo, inclusive o dano 

moral. Merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6º, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e 

difusos. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Portanto, comprovada a responsabilidade da empresa 

Reclamada, entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Reclamante deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense a ela a dor e/ou sofrimento causado, mas 

ESPECIALMENTE deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo 

em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, 

exigindo-se a um só tempo prudência, razoabilidade e severidade. Diante 

do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do 

Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, CONDENO a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de 

1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e 

correção monetária a partir da homologação do presente decisum (Súmula 

nº 362, do STJ). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz 

Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

Juiz Leigo VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014220-04.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ADALBERTO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014220-04.2017.8.11.0028 REQUERENTE: SILVIO ADALBERTO MARCAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 226 de 245



Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010753-22.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010753-22.2014.8.11.0028 REQUERENTE: LUCIDA MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS POR FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por LUCIDA MARIA DA SILVA em 

face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. O 

patrono manifestou pela desistência da presente demanda, em razão de 

existir acordo em outro processo 8010057-15.2016.811.0028. (Id 

8483820). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo único do 

CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017397-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TEOFILO RODRIGUES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017397-10.2016.8.11.0028 REQUERENTE: TEOFILO RODRIGUES DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010841-60.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010841-60.2014.8.11.0028 REQUERENTE: JULIANA APARECIDA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n. 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO proposta por LUCIDA MARIA 

DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. O patrono manifestou pela desistência da presente 

demanda, em razão de existir acordo em outro processo 

8010057-15.2016.811.0028. (Id 8483820). Nos termos do texto legal do 

artigo 200, parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente 

produz seus efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas providencias. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013566-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGOSTINHO DE SOUZA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013566-51.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AGOSTINHO DE SOUZA 

PENHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 
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P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013980-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013980-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JULIA DA COSTA MARQUES 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor será depositado na conta do 

patrono da parte requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem 

manifestação das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010899-29.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA CRISTINA DE SOUZA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010899-29.2015.8.11.0028 REQUERENTE: RUBIA CRISTINA DE SOUZA 

MORAES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em que RUBIA CRISTINA DE SOUZA MORAES move 

em face de ENERGISA S.A.. Nota-se os documentos acostados à inicial 

estão ilegíveis. O Autor foi intimado a juntar a documentação (Mov. 15 e 

16). Decorrido o prazo, a parte requerente manteve-se inerte. (Id 

10827352). Nesse passo, em se tratando de inércia da parte requerente o 

processo deve ser extinto. Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

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

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; ANTE AO EXPOSTO, opino 

pela EXTINÇÃO do presente processo, sem julgamento de mérito, e 

determino o imediato arquivamento dos autos, com fulcro 485, III do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017729-74.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIO AFONSO DE MATOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 08. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017733-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA GONCALINA DE BARROS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA OAB - MT0016611A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Vistos, Homologo nos termos da minuta. PRI Arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014009-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIRSON MARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014009-65.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOEDIRSON MARIO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 
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VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016154-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PORFIRIA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016154-31.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA PORFIRIA DO CARMO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8662548, cujo valor for depositado na conta do patrono da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida no Id 8662562. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por 

sentença, para que produza seus legais efeitos e, por consequência, 

EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, 

III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014007-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDITLE PEREIRA DE ARRUDA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014007-95.2017.8.11.0028 REQUERENTE: EDITLE PEREIRA DE ARRUDA 

DUARTE REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013122-18.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JOAQUINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013122-18.2016.8.11.0028 REQUERENTE: FRANCISCA JOAQUINA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8545237, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida no Id 8545243. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014015-72.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE PEREIRA SEBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014015-72.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ROSILENE PEREIRA SEBA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012760-16.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PIRES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012760-16.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SEBASTIAO PIRES DO PRADO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8541273, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8541287. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. 

Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014214-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014214-94.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA BATISTA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujo valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. 

Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação das partes. 

Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que 

produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo 

com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012756-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ROSA DE CAMPOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012756-76.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARILZA ROSA DE CAMPOS 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos no Id 8541234, cujos valores foram 

depositados na conta do patrono da parte requerente. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012544-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0012544-60.2017.811.0028 Polo Ativo: EDNA PEREIRA DE SOUZA Polo 

Passivo: ENERGISA S/A VISTOS, Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por EDNA PEREIRA DE SOUZA, em face da 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Conforme 

foi verificada ação com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, de 

código. 801233807.2017.811.0028 É o relato necessário. Disciplina o art. 

337, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, uma ação é idêntica à outra 

quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo 

pedido, bem como que se configura a litispendência, quando se repete 

ação que está em curso. Aliás, estabelece o art. 485, V, que ocorre a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer 

a existência de perempção, de litispendência ou da coisa julgada. 

Ademais, dispõe ainda o § 3º do mencionado dispositivo legal (art. 485 do 

CPC), que o juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, 

V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o 

trânsito em julgado. Assim, uma vez demonstrado de forma evidente a 

ocorrência da litispendência, pois se verifica a identidade de partes, causa 

de pedir e pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer de ofício a 

litispendência. Ante o exposto, reconheço a figura jurídica da 

litispendência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, V, § 3º, do Código 

de Processo Civil. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95. P.R.I. C. Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao 

arquivo com baixa. KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012472-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012472-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA SOLANGE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e decido A parte requerente, representada por seu 

advogado, protocolou petição com pedido de desistência e extinção do 

feito – Id 8655894. Nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC, a 
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desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. ANTE O EXPOSTO, para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e, em consequência a 

EXTINÇÃO dos autos sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto 

artigo 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010954-77.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA QUERINA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010954-77.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZA QUERINA CUNHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8650387, cujos valores foram depositados na conta do 

patrono da parte requerente, conforme o comprovante de pagamento 

realizado pela requerida no Id 8650392. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” do CPC. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CEIDE LUIZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011016-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CEIDE LUIZ RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8804038, datado de 10/07/2017, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono da parte requerente. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015009-37.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRENE GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

“b”, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-75.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIELE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010592-75.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOSIELE MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Fundamento e decido Do julgamento antecipado O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Das 

preliminares Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de liminar proposta por 

JOSIELE MARIA DE SOUZA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 21891622, e, nos dias 07, 08, 11 e 12 

de maio de 2014, a reclamada interrompeu o fornecimento de energia 

elétrica para o município de Poconé/MT. Analisando detidamente os autos, 
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verifico que as pretensões do requerente não encontra amparo. A 

requerida logrou êxito em demonstrar em sua contestação, provas de que 

a requerente na época do evento danoso – APAGÃO, a requerente não 

era consumidora dos serviços, pois a referida UC somente foi ligada em 

04/08/2014, razão pela qual deve-se julgar improcedente. Analisando os 

autos, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma fatura do mês de 

08/2015, posterior ao apagão, corroborando com a afirmação feita pela 

requerida em contestação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos contidos na inicial. Por consequência extingue-se o feito com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e homologação nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Viviany 

Cecilia Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, 

ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014005-28.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ALBINO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014005-28.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ALBINO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 1. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 in fine da 

Lei 9.099/95. 2. DECIDO. 3. Nos termos do art. 487, inciso III, “b” do CPC, 

HOMOLOGO O ACORDO DAS PARTES e declaro extinto o processo. 4. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 5. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

6. Homologada e transitada em julgado, expeça-se o necessário. 7. Após, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações devidas. 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011905-03.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERIO DA CRUZ SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 13:50h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016731-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE DE ARRUDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016731-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARGARETE DE ARRUDA 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos no Id 8807372, cujo valor será depositado na conta da patrona da 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-44.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY SERGIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010607-44.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARCIONEY SERGIO DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por MARCIONEY SERGIO DA SILVA em face de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A parte requerente 

juntou documento datado de 16/06/2017, manifestando pela desistência do 

processo (Id 8649178). Nos termos do texto legal do artigo 200, parágrafo 

único do CPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, à 

secretaria para as devidas providencias. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011639-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA OAB - SP0193926A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 14:00h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017119-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017748-80.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDO APARECIDO FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

SENTENÇA VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta 

em face de ENERGISA MATO GROSSO ? DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. Verifica-se petição de acordo à mov. 09. Inicialmente cumpre 

registrar que a conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, 

com interesses conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões 

recíprocas na busca de prevenir ou extinguir o litígio. Com efeito, o artigo 

139, incisos II e V do Novo Código de Processo Civil que o juiz velará pela 

rápida solução do litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo 

que, caso isso ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, 

na forma do artigo 487, inciso III, ?b?, do CPC/2015. Por conseguinte, 

constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e, 

não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo. 

Cumpre salientar que a parte reclamada acostou aos autos comprovante 

de pagamento, atestando o cumprimento do acordo entabulado. Por tais 

razões, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo entabulado e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

?b?, do Código de Processo Civil. Sem custas nos termos do art. 54 da Lei 

9.099/95. Tendo em vista o cumprimento voluntário da obrigação, 

arquivem-se imediatamente os autos com as anotações e baixas 

necessárias. P. R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014265-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ACYLEI LUCILA DE ARAUJO BASTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014265-08.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ACYLEI LUCILA DE ARAUJO 

BASTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo estipulado no acordo sem manifestação 

das partes. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-22.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0010591-61.2017.811.0028 Polo Ativo: CECILIA MENDES DE OLIVEIRA Polo 

Passivo: ENERGISA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Em consulta no Sistema 

PROJUDI constatou-se que tramitou neste Juizado Especial, ação idêntica 

nos autos distribuído processo n. 8018107-30.2016.811.0028 distribuída 

em 15/08/2016 às 22H20min no qual consta sentença de homologação de 

acordo entre as partes. Com efeito, ressai dos autos a identidade dos 

elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de pedir, 

restando configurada de forma patente a figura jurídica da COISA 

JULGADA. Estabelece o art. 485, V, do CPC, que ocorre a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, quando o juiz reconhecer a existência 

de perempção, de litispendência ou de coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, 

opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 9.099/95. 

Sentença Publicada no PROJUDI. Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Submeto os autos a M.M.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016600-34.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

UDIMARIA MACIEL NOGUEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANO ARAKEN SILVA OAB - MT0005216A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016600-34.2016.8.11.0028 REQUERENTE: UDIMARIA MACIEL NOGUEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012554-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA GOMES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Verifica-se a ausência de petição inicial. Intime-se a 

parte autora para acostar a exordial aos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017996-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DOS SANTOS SILVA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8017996-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: IVANILDA DOS SANTOS 

SILVA CUNHA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da 

Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização 

por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da 

parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010528-65.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL ALVES PEREIRA (REQUERIDO)

 

Tendo em vista a certidão do Sr. Oficial de Justiça, procedo à intimação da 

parte autora para informar o endereço do requerido, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018004-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CELINA DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018004-23.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUCILA CELINA DA SILVA 

PRADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015919-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015919-64.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EVAIR SANTOS DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da 

parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 
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ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018114-22.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA SEBASTIANA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018114-22.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELINA SEBASTIANA DA 

COSTA REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor será depositado na conta do 

patrono da parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de 

acordo extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. 

Entendo estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da 

presente demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO 

DO ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015872-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GONCALO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015872-90.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NILSON GONCALO DE SOUZA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012539-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA FERREIRA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012539-33.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIZA FERREIRA GOMES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial datado 10/07/2017, acostado 

aos autos no Id 8785710, cujo valor será depositado na conta do patrono 

da parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ESCANDELARIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010135-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GUILHERME ESCANDELARIO 

DE ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por GUILHERME ESCANDELARIO DE 

ARRUDA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. A parte reclamada em sede de contestação, argui a 

PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 485, V do CPC, tendo 

em vista que a parte requerente ajuizou ação idêntica, distribuída no 

Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 8010829-46.2014.811.0028 

na qual as partes entabularam acordo extrajudicial realizado no dia 

05/10/2017 – Id 10246419. Consultando o sistema do PJE constatou a 

veracidade da informação, bem como já consta a sentença homologatória 

do acordo. Acolho a preliminar, com base na confirmação da coisa 

julgada. ANTE O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica 

da coisa julgada e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem 
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resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95. Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SCARLATH HORANA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 14:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012254-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CALORINO ADVINCOLA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012254-40.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CALORINO ADVINCOLA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais proposta por CALORINO ADVINCULA DA SILVA em 

desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

As partes firmaram acordo extrajudicial datado 10/07/2017, acostado aos 

autos no Id 8803960, cujo valor será depositado na conta da patrona da 

parte requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS,460 Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012880-25.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUCILENE A ALMEIDA LOBO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL DE MORAES ARRUDA (REQUERIDO)

 

SENTENÇA VISTOS, Homologo por sentença nos termos da minuta. P.R.I.C. 

Havendo o depósito em Conta Única, expeça-se competente alvará, 

devendo a secretaria se atentar aos poderes conferidos ao patrono da 

causa. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013429-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARINISE ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA PAMELLA AMARAL MARQUETTI SOUZA OAB - MT0016473A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013429-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARINISE ALVES MARTINS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do patrono da 

parte requerente, conforme o comprovante de pagamento realizado pela 

requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 

924, II do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010599-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA AMANCIA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010599-96.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA AMANCIA 

RODRIGUES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 

n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018485-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISPIM MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CAMPOS LEITE OAB - MT0021005A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018485-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CRISPIM MONGE DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 

9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos 

autos, cujo valor será depositado na conta do patrono da parte 

requerente. Decorrido o prazo determinado no termo de acordo 

extrajudicial, não houve manifestação da parte requerente. Entendo 

estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da presente 

demanda, é a medida que se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

dos artigos 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011457-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 14:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013473-88.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ATAMIS MORAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA OAB - MT0003009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013473-88.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ATAMIS MORAES DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes firmaram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo 

valor será depositado na conta do patrono da parte requerente. Decorrido 

o prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação da parte requerente. Entendo estarem cumpridas as 

obrigações estipuladas. A extinção da presente demanda, é a medida que 

se impõe. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para 

que produza seus legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o 

processo com julgamento de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” do 

CPC. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011575-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO JORGE RODRIGUES DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA OAB - MT0014613A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011575-40.2016.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO JORGE 

RODRIGUES DE PADUA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, Dispensado o relatório, na forma 

do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi 

depositado na conta do patrono da parte requerente, conforme o 

comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000667-09.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DA COSTA MARQUES OAB - MT2818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000667-09.2017.8.11.0028 REQUERENTE: AGUIDA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte requerente, 

conforme o comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 
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Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010257-56.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RAD GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010257-56.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES RAD 

GUIMARAES REQUERIDO: RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA - ME 

VISTOS, Dispensado relatório, na forma do art. 38 da lei 9099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, proposta por MARIA DE LOURDES RAD 

PAIVA em face de RENASCE INFOCEL TECNOLOGIA LTDA. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que teve seu nome negativado indevidamente, que não possui 

qualquer relação contratual com a requerida. Que foi surpreendida ao 

tentar efetuar uma compra no crédito e teve cadastro negado devido a 

restrição, no valor de R$ 534,50 inserida em 02/04/2015. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte reclamada (Id 8494919), regularmente citada e intimado para o ato 

via AR na primeira (Id 8494935) e na segunda audiência de conciliação (Id 

8494953) consta que foi recusado o recebimento da segunda citação (Id 

8494947). Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

REVEL. Nota-se que regularmente citada para comparecer em audiência 

de conciliação (Id 8494935), a parte requerida não compareceu ao ato, 

nem mesmo contestou a ação, o que impõe a aplicação da regra 

processual descrita no art. 20 da Lei 9.099/95 que estabelece que 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. De outro lado, o reconhecimento 

dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a presunção de 

veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos, 

mormente pela regra do art. 370 do CPC, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento 

do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No 

entanto, diante do princípio do livre convencimento do juiz, mesmo se não 

aplicasse os efeitos da revelia, tenho que restou demonstrado que a 

pretensão posta na demanda merece acolhimento. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento 

no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência do débito no valor de 

R$ 534,50 – contrato 267814, inserido em 02/04/2015, bem como 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente do cadastro dos órgãos 

de proteção ao crédito; CONDENAR a requerida, ao pagamento no valor de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a títulos de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelo índice do INPC a partir da prolação da sentença 

nos termos da Súmula 362 do STJ. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-02.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANICETA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010162-02.2010.8.11.0028 EXEQUENTE: ANTONIA ANICETA DAS NEVES 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA movida por ANTONIA ANICETA DAS NEVES, em face de 

BANCO BMG. Analisando os autos e provas verificou-se que as partes 

compuseram acordo extrajudicial datado de 27/10/2016 (Id 8438294), na 

qual a parte requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) sendo R$ 5.000,00 a titulo de danos 

morais e R$ 5.500,00 de danos materiais, em depósito bancário na conta 

do patrono da parte exequente. Decorrido os prazos determinados no 

termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação das partes. 

Entendo estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da 

presente demanda, é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-34.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR ANICETA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BUENO MAGALHAES OAB - MT0007509A (ADVOGADO)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

1000245-34.2017.8.11.0028 REQUERENTE: VALMIR ANICETA DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de Ação de Indenização por danos morais 

em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos, 

cujos valores foram depositados na conta do patrono da parte requerente, 

conforme o comprovante de pagamento realizado pela requerida. Opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas 

anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se 

o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-16.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MAURO DE ARAUJO BASTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

DESPACHO VISTOS, Intime-se a parte, para querendo, apresentar as 

contrarrazões no prazo legal. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal com os cumprimentos deste Juízo, independente de juízo 

de admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8018398-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP0170025A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018398-30.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA JOSE MENDES 

REQUERIDO: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação de 

Indenização por danos morais em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujos valores foram depositados na 

conta do patrono da parte requerente, conforme o comprovante de 

pagamento realizado pela requerida. Opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 

ACORDO por sentença, para que produza seus legais efeitos e, por 

consequência, EXTINGO o processo com julgamento de mérito, nos termos 

do artigo 487, III, “b” c/c art. 924, II do CPC. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por 

SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. 

Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015969-90.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SILBENE MODESTO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

0015969-32.2016.811.0028 Polo Ativo: SILBENE MODESTO DE SOUZA 

Polo Passivo: ENERGISA S/A Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais. As partes compuseram acordo extrajudicial em 07.03.2017 (mov. 

09). A parte reclamada comprovou quitação do acordo conforme mov. 11. 

ANTE O EXPOSTO HOMOLOGO O ACORDO e, por consequência, 

EXTINGO os autos com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, b, 

do CPC. Sem custas nos termos do arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. P.R.I. C. 

Transitado em julgado, nada sendo requerido, ao arquivo com baixa. 

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016919-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 14:30h.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011016-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CEIDE LUIZ RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011016-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CEIDE LUIZ RIBEIRO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, acostado 

aos autos no Id 8804038, datado de 10/07/2017, cujos valores serão 

depositados na conta do patrono da parte requerente. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, EXTINGO o processo com julgamento 

de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas ou 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao ARQUIVO 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010162-02.2010.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ANICETA DAS NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES TEIXEIRA OAB - MT0018512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010162-02.2010.8.11.0028 EXEQUENTE: ANTONIA ANICETA DAS NEVES 

EXECUTADO: BANCO BMG Vistos, Dispensado o relatório, na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se se EXECUÇÃO 

DE SENTENÇA movida por ANTONIA ANICETA DAS NEVES, em face de 

BANCO BMG. Analisando os autos e provas verificou-se que as partes 

compuseram acordo extrajudicial datado de 27/10/2016 (Id 8438294), na 

qual a parte requerida comprometeu ao pagamento no valor de R$ 

10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) sendo R$ 5.000,00 a titulo de danos 

morais e R$ 5.500,00 de danos materiais, em depósito bancário na conta 
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do patrono da parte exequente. Decorrido os prazos determinados no 

termo de acordo extrajudicial, não houve manifestação das partes. 

Entendo estarem cumpridas as obrigações estipuladas. A extinção da 

presente demanda, é a medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO por sentença, para que produza seus 

legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do CPC. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Viviany Cecília Assis 

Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. 

P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com 

baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Comarca de São Félix do Araguaia

Diretoria do Fórum

Edital

EDITALDECONVOCAÇÃODEENTIDADESNº.001/2018/DFA MMª. Senhora 

Juíza Substituta e Diretora do Foro da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, Dra. Janaína Cristina de Almeida, no uso de suas atribuições 

legais, consubstanciado naResolução nº. 154, de 13 de julho de 2012 do 

Conselho Nacional da Justiça e Provimento nº. 05/2015, 

daCorregedoria-Geral  da Just iça do Estado de Mato 

Grosso;RESOLVE:CONVOCAR as instituições públicas e/ou privadas com 

finalidade social, sediadas nesta Comarca para participarem do Cadastro e 

Habilitação, com a finalidade de obter recursos financeiros oriundos das 

prestações pecuniárias, das composições civis, das transações penais e 

suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de São 

Félix do Araguaia/MT.Dos objetivos:a) Cumprir com a finalidade pública da 

Vara de Execução Penal ou Juizado Criminal, enquanto instância doPoder 

Judiciário quanto à destinação dos recursos oriundos das prestações 

pecuniárias das penas e medidas alternativas;b)Selecionar as entidades 

candidatadas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas para 

realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que adequem 

as exigências da Resolução nº. 154 do CNJ.Contribuir para fortalecimento 

das entidades selecionadas enquanto espaço de promoção do 

desenvolvimento humano e comunitário.

2.Quem pode participar:Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou 

privadas, sem fins lucrativos eregularmente constituídas, desde 

que:a)Possuam pelo menos 01(um) ano de funcionamento;Possuam sede 

própria na Comarca;c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social 

nas áreas da assistência social voltado a criança e adolescente;d)Sejam 

entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de 

prestação de serviços à comunidade;e)Atuem diretamente no trabalho de 

ressocialização de crianças e adolescentes em conflito com a Lei;f)Atuem 

diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substancias 

psicoativos;g)Apresentemprojetoscompatíveis com os requisitos deste 

E d i t a l . 2 . 1 Q u e m  n ã o 

podeparticipara)Empresasvadascomfinslucrativos;b)Entidadesconveniada

s com outras instancias do Poder Judiciário;c)Instituições de Ensino da 

rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, médio e 

fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações 

filantrópicas;d)FundaçõeseInstituições empresariais;e)Organizações 

internacionais;f)Entidades que não possuem 01(um) ano de 

funcionamento;g)Entidades que não possuem sede própria na Comarca;h) 

Órgãos ou Fundações de administração direta do Governo Federal, 

Estadual, Municipal e do Poder Judiciário.2.2.Prazo e local da inscrição:O 

prazo para as inscrições públicas e/ou privadas com finalidades sociais 

para cadastrar será de 30(trinta) dias, a partir da publicação deste Edital, 

sendo que o cadastro deverá ser realizado no prédio do Fórum desta 

Comarca de São Félix do Araguaia/MT.3.Da documentação:As entidades 

deverão preencher o formulário Anexo III, com os documentos descritos 

no item 7.32.28 do Provimento nº. 05/2015-CGJ.3.1. Da seleção e 

divulgação do resultado:a) Todos os cadastrados serão analisados por 

este Juízo, conjuntamente com a equipe da Diretoria;b)Após todo 

procedimento, será publicado a relação das entidades que tiverem os 

cadastros aprovados.3.2. Apresentação do Projeto:a)O Projeto deverá ser 

apresentado, em duas vias, no prazo de 10(dez) dias, no modelo previsto 

no anexo IV do provimento, contado do prazo da publicação da listas das 

entidades que estão com os cadastros regulares;b) Após a análise, será 

publicada a lista das Instituições habilitadas.Ficará disponível para 

quaisquer esclarecimentos de duvidas e questões referentes a este Edital, 

a Diretoria do Foro desta Comarca. Os casos omissos serão decididos por 

este Juízo.Dado e Passado nesta cidade e Comarca de São Félix do 

Araguaia, Estado de Mato Grosso, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de 

fevereiro (02) de dois mil e dezoito (2018). EuJosé Ivanilson Vieira 

Campos, Gestor Geral desta Comarca, que o digitei.JANAÍNA CRISTINA DE 

ALMEIDAJuíza Substituta e Diretora do Foro.

  

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-36.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIRES (REQUERENTE)

SIMONE LUIZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR PERES DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADILSON OLIVEIRA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILSON ALVES PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Numero do 

Processo: 8010019-36.2016.8.11.0017 REQUERENTE: EDUARDO PIRES 

REQUERIDO: SIMONE LUIZA PIRES Vistos em correição, etc. Analisando 

os autos com acuidade, verifico que pende no curso do processo pedido 

de tutela de urgência, formulado pela parte requerida, em razão de que os 

Autores teriam cortado a energia do imóvel em que reside, lhe causando 

prejuízo financeiro e grande incômodo ante a ausência de energia, 

essencial a todo ser humano para obter uma vida com mais dignidade. 

Com o pedido de urgência, o Requerido traz aos autos documentos que 

comprovam, em tese, os fatos alegados, juntando comprovante de 

pagamento de conta de energia recente, bem como imagens do padrão 

sem condições de uso. Vieram-me os autos conclusos para análise. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, mister se faz esclarecer que o 

atual Código de Processo Civil prevê que a tutela antecipada é medida 

excepcional que adianta a provisão final da prestação jurisdicional com 

cunho satisfativo, desde que presentes os requisitos e pressupostos 

determinados pela lei processual. O Novo Código de Processo Civil ao 

dispor sobre o instituto da tutela antecipada leciona o seguinte: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Assim, para a sua concessão, mister se faz a 

presença dos requisitos previstos no artigo supra citado, ou seja, deverá 

a parte demonstrar prova inequívoca, a convencer o Juízo de 

verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Sendo imperioso que o julgador se 

convença com a demonstração probatória da possibilidade de ser 

verdadeiro o alegado e que o retardamento na concessão da tutela 

requerida possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte 

que a invoca. No que diz respeito à probabilidade do direito, esta ficou 

demonstrada com provas concretas que de fato o Requerido teve seu 

padrão desligado/cortado, indo contra os preceitos previstos na legislação 

vigente, não podendo a parte simplesmente agir por sua própria força a 

fim de resolver uma situação que envolva litígio, como a presente, o que 

demanda um posicionamento legalista da questão. Já em razão a 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

entendo estar devidamente configurado nestes autos, eis que o autor está 

sem energia em sua casa, o que por si só já é previsível todo o transtorno 

sofrido, principalmente num meio em que todos dependemos da energia 

para termos uma vida digna. Soma-se a isso, não há que se falar em 

legalidade na conduta realizada pela parte autora, uma vez que esta agiu 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020423/2/2018 Página 240 de 245



de forma totalmente arbitrária, levando a prejuízo outrem, quando esta 

deveria aguardar o andamento da presente demanda, uma vez que resta 

pendente a análise meritória da questão, o que será analisada ao final da 

lide. Além do mais, a liminar requestada com a inicial fora indeferida 

justamente por não restar evidenciada, numa análise perfunctória do caso, 

que a parte requerida estaria na posse da propriedade de forma irregular, 

o que careceria de maiores elementos probantes, os quais ainda serão 

analisados no curso da instrução processual. Com efeito, considerando 

que para o pleito de antecipação da tutela não é necessário exaurir o 

mérito da questão, visto que basta uma análise sumária, bem como, a 

presença dos requisitos fundamentais, presentes no art. 300 do CPC, 

demanda o deferimento da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO o 

pedido liminar pleiteado pelo Requerido Francimar Pères do Carmos, com 

fulcro no art. 300 do CPC e determino que os autores procedam ao 

necessário para o restabelecimento da energia elétrica ao Requerido, 

religando o padrão de energia cortado, no prazo de quarenta e oito horas, 

sob pena de multa diária, que desde já, estabeleço em R$ 200,00 

(duzentos reais), tudo, a contar da citação, ficando esta limitada ao valor 

de 10.000,00 (dez mil reais), pelo principio da força do desestímulo. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da Liminar, em caráter de 

URGÊNCIA, dada a peculiaridade do caso. Ato contínuo, determino a 

intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo legal, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 

02 de fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-36.2016.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIRES (REQUERENTE)

SIMONE LUIZA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GENILSON BRAYNER OAB - GO0035137S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIMAR PERES DO CARMO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO CASTILHO DE MORAES OAB - MS7247 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ADILSON OLIVEIRA JORGE (TERCEIRO INTERESSADO)

EDILSON ALVES PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Numero do 

Processo: 8010019-36.2016.8.11.0017 REQUERENTE: EDUARDO PIRES 

REQUERIDO: SIMONE LUIZA PIRES Vistos em correição, etc. Analisando 

os autos com acuidade, verifico que pende no curso do processo pedido 

de tutela de urgência, formulado pela parte requerida, em razão de que os 

Autores teriam cortado a energia do imóvel em que reside, lhe causando 

prejuízo financeiro e grande incômodo ante a ausência de energia, 

essencial a todo ser humano para obter uma vida com mais dignidade. 

Com o pedido de urgência, o Requerido traz aos autos documentos que 

comprovam, em tese, os fatos alegados, juntando comprovante de 

pagamento de conta de energia recente, bem como imagens do padrão 

sem condições de uso. Vieram-me os autos conclusos para análise. É o 

relatório. Fundamento. Decido. Inicialmente, mister se faz esclarecer que o 

atual Código de Processo Civil prevê que a tutela antecipada é medida 

excepcional que adianta a provisão final da prestação jurisdicional com 

cunho satisfativo, desde que presentes os requisitos e pressupostos 

determinados pela lei processual. O Novo Código de Processo Civil ao 

dispor sobre o instituto da tutela antecipada leciona o seguinte: Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3º A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. Assim, para a sua concessão, mister se faz a 

presença dos requisitos previstos no artigo supra citado, ou seja, deverá 

a parte demonstrar prova inequívoca, a convencer o Juízo de 

verossimilhança da alegação e que haja fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Sendo imperioso que o julgador se 

convença com a demonstração probatória da possibilidade de ser 

verdadeiro o alegado e que o retardamento na concessão da tutela 

requerida possa causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte 

que a invoca. No que diz respeito à probabilidade do direito, esta ficou 

demonstrada com provas concretas que de fato o Requerido teve seu 

padrão desligado/cortado, indo contra os preceitos previstos na legislação 

vigente, não podendo a parte simplesmente agir por sua própria força a 

fim de resolver uma situação que envolva litígio, como a presente, o que 

demanda um posicionamento legalista da questão. Já em razão a 

demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

entendo estar devidamente configurado nestes autos, eis que o autor está 

sem energia em sua casa, o que por si só já é previsível todo o transtorno 

sofrido, principalmente num meio em que todos dependemos da energia 

para termos uma vida digna. Soma-se a isso, não há que se falar em 

legalidade na conduta realizada pela parte autora, uma vez que esta agiu 

de forma totalmente arbitrária, levando a prejuízo outrem, quando esta 

deveria aguardar o andamento da presente demanda, uma vez que resta 

pendente a análise meritória da questão, o que será analisada ao final da 

lide. Além do mais, a liminar requestada com a inicial fora indeferida 

justamente por não restar evidenciada, numa análise perfunctória do caso, 

que a parte requerida estaria na posse da propriedade de forma irregular, 

o que careceria de maiores elementos probantes, os quais ainda serão 

analisados no curso da instrução processual. Com efeito, considerando 

que para o pleito de antecipação da tutela não é necessário exaurir o 

mérito da questão, visto que basta uma análise sumária, bem como, a 

presença dos requisitos fundamentais, presentes no art. 300 do CPC, 

demanda o deferimento da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO o 

pedido liminar pleiteado pelo Requerido Francimar Pères do Carmos, com 

fulcro no art. 300 do CPC e determino que os autores procedam ao 

necessário para o restabelecimento da energia elétrica ao Requerido, 

religando o padrão de energia cortado, no prazo de quarenta e oito horas, 

sob pena de multa diária, que desde já, estabeleço em R$ 200,00 

(duzentos reais), tudo, a contar da citação, ficando esta limitada ao valor 

de 10.000,00 (dez mil reais), pelo principio da força do desestímulo. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da Liminar, em caráter de 

URGÊNCIA, dada a peculiaridade do caso. Ato contínuo, determino a 

intimação das partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as e/ou se são pelo julgamento antecipado da lide, 

no prazo legal, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se, realizando 

e expedindo o necessário. Às providências. São Félix do Araguaia – MT, 

02 de fevereiro de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL COMPLEMENTAR N°. 4/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de 

Britto, Meritíssimo Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de 

Querência/MT, no uso de suas atribuições legais, resolve alterar os intens 

2.1 e 3.1 do Edital n°. 2/2018/DF, prorrogando os prazos para inscrições e 

a data da prova para o Processo Seletivo de recrutamento de Estágio de 

Nível Superior, destinado ao preenchimento de 2 (duas) vagas e formação 

de cadastro de reserva, para o Fórum da Comarca de Querência – MT, 

que passa a vigorar com a seguinte redação:

1 - As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente, na Central da Administração do Fórum da comarca de 

querência, mediante o preenchimento da ficha de inscrição, no período de 

24/2/2018 à 25/3/2018, das 13hs às 18h, considerando-se como 

extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.

2 - A prova será aplicada para todos os candidatos na data provável de 

8/4/2018, das 08h às 11h (MT). A confirmação da data e as informações 

sobre os locais de prova serão divulgados oportunamente, por ocasião do 

encerramento das inscrições, no Diário da Justiça Eletrônico e 

disponibilizados no mural do Fórum da Comarca de Querência-MT.

3 – Permaneceram inalterados os demais intens constantes no Edital n°. 

2/2018/DF. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

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

Querência – MT, 20 de fevereiro de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Comarca de Rio Branco

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 11/2018

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA DAIENE VAZ CARVALHO 

GOULART – MMª JUÍZA SUBSTITUTA E DIRETORA DO FORO, NO USO DE 

SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS.

CONSIDERANDO a Portaria 02/2018 que instaurou Correição Ordinária na 

VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL do Fórum da Comarca de Rio 

Branco/MT, pelo prazo de 30 dias ininterruptos, iniciando-se no dia 22 de 

janeiro de 2018;

CONSIDERANDO que o artigo 18, § 2º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça Foro Judicial – CNGC admite a 

prorrogação do prazo para correição, pelo mesmo período, formalizada 

por Portaria do Juízo, devidamente justificada;

CONSIDERANDO que o prazo estabelecido pela Portaria 02/2018 se finda 

na presente data, sem que houvesse tempo hábil para o término dos 

trabalhos correicionais;

RESOLVE:

Art. 1º –PRORROGAR por mais 30(trinta) dias o término da Correição 

Extraordinária, permanecendo inalterados os demais itens.

Art. 2º - Determinar a fixação desta Portaria no átrio do Fórum, de forma 

clara e destacada, para ampla publicidade de estar a Vara Única sob 

correição, visando ao recebimento de reclamações, críticas e sugestões, 

anotando-as no termo que lavrar, bem como as medidas adotadas.

Rio Branco/MT, 20 de fevereiro de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART. Juíza Substituta e Diretora do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-25.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUSTINIANO SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PHILCO ELETRONICOS SA (REQUERIDO)

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO , 22 de fevereiro de 2018. Senhor(a) 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - 

MT0015715S A presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo 

identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 11/04/2018 Hora: 09:30 , no endereço 

ao final indicado. Processo: 1000051-25.2018.8.11.0052; Valor causa: R$ 

15.350,03; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-41.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUSONIA DA SILVA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 06 de JUNHO de 2018, às 

13:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-26.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 06 de JUNHO de 2018, às 

13:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010041-20.2014.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

EDERALDO LEMES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS MENDES BARRAVIEIRA OAB - MT0013116A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

processual e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-11.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 06 de JUNHO de 2018, às 

14:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-93.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINEI FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 06 de JUNHO de 2018, às 

14:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-78.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELENALDO BATISTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 06 de JUNHO de 2018, às 

15:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000055-59.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CLEBER DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 22 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 03/2018-DF - ALTERAR a escala de plantões do mês 

de FEVEREIRO/2018 como abaixo relacionado:

JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA

* A Portaria nº 03/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

 

P O R T A R I A N.º 10/2018-DF - Estabelecer a escala de plantões do mês 

de MARÇO/2018 como abaixo relacionado:

JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA

* A Portaria nº 10/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Comarca de Tapurah

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000050-03.2017.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE MATOS BORGES OAB - MT0011068A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLECI TAVARES DA SILVA (REQUERIDO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 1000050-03.2017.8.11.0108 REQUERENTE: 

FERNANDO DE MATOS BORGES REQUERIDO: CLECI TAVARES DA SILVA 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: FERNANDO DE MATOS BORGES OAB: 

MT0011068A Endereço: MATO GROSSO, 150, CENTRO, TAPURAH - MT - 

CEP: 78573-000 , para comparecer a audiência Tipo: Conciliação Sala: 

Audiências de Conciliação Data: 27/03/2018 Hora: 16:40 , a se realizar na 

sede deste Juizado Especial da Comarca de Tapurah-MT. Jucileine Kreutz 

de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010043-87.2013.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR CAETANO LAZAROTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR OAB - MT0007875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS HERNANDEZ (EXECUTADO)

SUPERMERCADO SAO JOAO (EXECUTADO)

JOAO ANTONIO HERNANDEZ LOPES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

TATIANE MENDES FERNANDES 03517480169 (TERCEIRO INTERESSADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010043-87.2013.8.11.0108 EXEQUENTE: 

ALTAMIR CAETANO LAZAROTO EXECUTADO: JOAO ANTONIO 

HERNANDEZ LOPES, SUPERMERCADO SAO JOAO, JOAO CARLOS 

HERNANDEZ Impulsiono os autos para promover a intimação da parte 

autora, por seu procurador, Advogado: VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA 

JUNIOR OAB: MT0007875A Endereço: AVENIDA PARANA, 1370, CENTRO, 

TAPURAH - MT - CEP: 78573-000 , para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste quanto a intimação negativa, documento ID 11883852 destes 

autos, requerendo o que entender de direito. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010144-61.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA ESTELA FERREIRA ANDRADE (EXECUTADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010144-61.2012.8.11.0108 EXEQUENTE: 

ATUAL COMERCIO E IMPORTACAO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS 

DE INFORMATICA LTDA - ME EXECUTADO: JANAINA ESTELA FERREIRA 

ANDRADE Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, 

por seu procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A 

Endereço: CURITIBA, S/Nº, CENTRO, ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 , 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto a certidão 

negativa do Sr(a). Oficial de Justiça, documento ID 11884340 destes 

autos. Jucileine Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010151-53.2012.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ROMANI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ASTOR BESKOW OAB - MT0016586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

NUMERO DO PROCESSO: 8010151-53.2012.8.11.0108 EXEQUENTE: 

CELSO ROMANI - ME EXECUTADO: CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - ME 

Impulsiono os autos para promover a intimação da parte autora, por seu 

procurador, Advogado: ASTOR BESKOW OAB: MT0016586A Endereço: 

CURITIBA, S/Nº, CENTRO, ITANHANGÁ - MT - CEP: 78579-000 , para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste quanto a certidão negativa do 

Sr(a). Oficial de Justiça, documento ID 11884478 destes autos. Jucileine 

Kreutz de Lima Gestora Judiciária

Comarca da Terra Nova do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-78.2010.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE PAULA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO)

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

DAVI DE PAULA LEITE OAB - MT0021146A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILMAR LUIZ KESSLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER JOSE AZEVEDO OAB - MT0009982A (ADVOGADO)

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO)

Jose Roberto Alvim OAB - MT3285/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010152-78.2010.8.11.0085 REQUERENTE: DAVI DE PAULA 
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LEITE REQUERIDO: SILMAR LUIZ KESSLER Vistos. Considerando o 

petitório de ID nº 8137631 e, ante o fato do digno advogado possuir 

poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o pedido de levantamento do 

valor depositado, observando a conta bancária ora informada. EXPEÇA-SE 

o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE o requerente para pugnar o 

que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado 

com quitação integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do 

Norte, 22 de janeiro de 2018 (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão 

Rufino Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 
 
 

PORTARIA Nº 12/2018/DF   
 
 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LEONÍSIO SALLES DE ABREU JÚNIOR 
Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, 
no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc. 
CONSIDERANDO o Provimento nº 10/2016/CM que estabelece o plantão regional do primeiro 
grau de jurisdição do Poder Judiciário; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1° - Estabelecer a escala de plantão semanal dos Juízes e Gestores Judiciários para o mês de 
MARÇO/2018, a saber: 

 
 JUÍZES E GESTORES DA COMARCA  

 
DATA 
 

JUIZ GESTOR 

1/3/12h) 
a  
2/3(19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Elieth Conceição de 
Melo Barbosa 

5/3 (12h) 
a 
9/3 (19h)  

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin       

12/3 (12h)  
a 
16/3(19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Edithe Benedita de 
Siqueira       

19/3(12h) 
a  
23/3(19h) 

Dr. Leonísio Salles de 
Abreu Júnior 
(1ª  Vara Cível e Criminal 

Eliane Rosa Campos 
Rodrigues       

26/3 (12h) 
a 
27/3 (19h) 

Dr.Marco Antonio 
Canavarros dos Santos 
(2ª  Vara Cível e Criminal ) 

Luciana Marques 
Gobbi Rozin       

 
 

 
Art. 2º - Informar o telefone dos Assessores de Gabinete desta Comarca, a saber:  

 
JUÍZOS ESSORES EFONE 

1ª Vara Cível e Criminal  Adriana Roberti 

 

Márcio Lima Pereira   

(65)99216-0733 

(65)99326-9776 

2ª Vara Cível e Criminal  Diego Henrique dos 

Santos Plazezwski 

(65)99630-6658 

(65)99811-7959 

Telefone do Plantão (65) 99244-6595 
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Vinícius Freitas França 

Art. 3º - Determinar a fixação da presente no átrio do Fórum da Comarca, bem como, encaminhar 
cópia ao Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Defensoria Pública, Delegacia 
Municipal, Delegacia Regional, Comando da Polícia Militar. 
 
Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação. Publique-se. Cientifique-se e 
Cumpra-se.  

 
Chapada dos Guimarães, 21 de fevereiro de 2018 
 

 
Leonísio Salles de Abreu Júnior  
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA  
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE JUIZ LEIGO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – Edital n.º 

004/2017/DF – Prova: 11.2.18 

GABARITO DEFINITIVO 

                                     

 
Valter Fabrício Simioni da Silva 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 B 
02 D 
03 C  
04 B 
05 D 
06 A 
07 A 
08 B 
09 C 
10 C 
11 D 
12 B 
13 B 
14 D 
15 C 
16 A 
17 D 
18 A 
19 C 
20 D 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JACIARA 
 
 

EDITAL N.º 002/18/DF 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Valter Fabrício Simioni da Silva - Juiz de Direito 

Diretor do Foro desta Comarca de Jaciara/MT, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei, em conformidade com o disposto no Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, 

torna público o resultado da prova objetiva do processo seletivo para formação de 

cadastro de reserva de Juízes Leigos desta Comarca, contendo a relação dos candidatos 

classificados para a correção da prova de sentença: 

 

1 – Classificados:  

 

CLASSIFICAÇÃO INSCRIÇÃO N.º NOME DO CANDIDATO (A)   NOTA 

1.º 033 EDINE GUERRA GOMES 75,0 

2.º 002 KÁSSIO SHUCH MONTAGNER 70,0 

3.º 032 JOÃO PAULO VINHA BITTAR 65,0 

4.º 034 MAÍSA ALVES DO CARMO 65,0 

5.º 019 MARILLIAN VITÓRIA ALVES DE 

FRIA 

65,0 

6.º 026 MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS 

65,0 

7.º 029 DANILO ALEXANDRE ALVES 60,0 

8.º 012 JOSÉ DA GUIA DA SILVA MIRANDA 60,0 

9.º 003 ISABEL FERREIRA BARCELO 60,0 

 

2 - Considerando o disposto no item 14, do Edital n.º 004/17/DF, de 14.11.17, do 

resultado da classificação do Processo Seletivo caberá recurso que deverá ser interposto 

no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital. 

 

3 - Como critério de desempate foi utilizado o disposto no item 13, do Edital n.º 

004/17/DF, de 14.11.17. 
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Publique-se, afixe-se este edital no átrio do Foro. 

 

Jaciara/MT, 22 de fevereiro de 2018. 

 

VALTER FABRÍCIO SIMIONI DA SILVA 
JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE PONTES E LACERDA   

                                                                                                 
PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES 

PARA O JUIZADO ESPECIAL E CADASTRO DE RESERVA PARA AS 

VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PONTES E LACERDA/MT 

 

EDITAL N.º 01/2018 

 

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO/DIRETOR 

DO FORO – DR. CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA, , no uso de 

suas atribuições legais, de acordo com a Lei Complementar Estadual n. 270/2007, de 02 

de abril de 2007, o Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 2008, e 

alterações posteriores, e Provimento nº 15/2016-CM, torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas 

relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 O processo seletivo será regido por este Edital e realizado 

pela Comissão de Apoio ao Teste Seletivo instituída pela Portaria nº 54/2017, de 

02/8/2017, composta pelos seguintes membros:  

Presidente: Ligia Magna Silva e Machado dos Reis – gestora 

geral - matrícula 9895. 

Membros: Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro - matrícula 

32569, analista judiciário; 

Altimar Basílio – matrícula 1443, técnico judiciário – PTJ, 

gestor judiciário do CEJUSC e; 

Airton Bottari – gestor administrativo II – matrícula 7009, 

técnico judiciário – PTJ, exercendo a função de gestor administrativo II. 

1.2 O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o 

exercício da função de Conciliador e far-se-á mediante prévia inscrição, que os 

habilitará a se submeterem à prova de múltipla escolha.  

1.3 É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de 

Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do 

Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça.  

1.4 Os Conciliadores são particulares que colaboram com o 

Judiciário na condição de Auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, 

sem vínculo empregatício e responderão pelas contribuições previdenciárias e 

tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.  

2. DAS VAGAS  
2.1 A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao 

credenciamento de 01 (UMA) vaga para Conciliador do JUIZADO ESPECIAL CIVEL 

E CRIMINAL da Comarca de Pontes e Lacerda/MT insertas no Anexo I deste Edital, e 

de outras que vierem a surgir até a validade da seleção.  

2.2 Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que 

ficarem para o cadastro de reserva também poderão ser aproveitados e nomeados para 
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as vagas eventualmente existentes nas Varas e Juizados Especiais Cíveis e Criminais da 

Comarca, caso seja do interesse do(a) respectivo(a) magistrado(a) responsável por 

aquela(a) unidade(s).  

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO  

3.1 De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei 

de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-

CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e suas alterações posteriores, e nos 

Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os candidatos 

deverão atender as seguintes exigências:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de 

nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e 

portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do artigo 12, 

§1º, da Constituição da República Federativa do Brasil;  

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

c) Ser bacharel em Direito por Universidade com curso 

autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, e, preferencialmente, com mais 

de dois anos de formado;  

d) Ter idade mínima de 18 anos;  

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo 

demandado em ação de natureza cível;  

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da 

Comarca onde pretenda exercer a função;  

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de 

classe ou entidade associativa.  

i) Quando devidamente justificada a situação de 

excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem como do risco de comprometimento 

ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o requisito do item c.  

 

4. DA REMUNERAÇÃO  
4.1 O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho 

puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto 

máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, 

previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de acordo 

com o movimento forense da Unidade:  

 

 

 

 

Audiências 

designadas para o 

conciliador no mês 

 

Valor do abono por audiência com: 

 

Presença das partes, 

com conciliação 

positiva 

 

Presença das 

partes, sem 

conciliação 

positiva 

Ausência do 

autor, do réu ou 

de ambos, 

devidamente 

citados e/ou 

intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 
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4.2 Somente serão remunerados os atos praticados após o 

credenciamento, sendo vedado, em qualquer caso, pagamento retroativo.  

4.3 Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o 

mês, não se permitindo a cumulação, quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

4.4 O candidato declara-se ciente e concorde com a sistemática 

de avaliação do desempenho qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/2007, incluído pela Lei Complementar Estadual 

nº 513/2013.  

 

5. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  
5.1 São atribuições do Conciliador:  

a) abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do 

Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando 

restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes;  

b) verificar qual é o método adequado para solução do conflito 

apresentado e realizar desde logo a conciliação, se for o caso, ou recomendar outro 

método, como a mediação ou arbitragem;  

c) redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação 

do(a) magistrado(a) competente;  

d) certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, 

redigindo as atas das sessões que tenha realizado;  

e) tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na 

audiência de conciliação;  

f) preencher o relatório, a certidão de produtividade e 

encaminhar ao gestor judiciário, para certificar, e ao magistrado, para atestar.  

5.2 São deveres do Conciliador:  

a) observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código 

de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 

13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais 

(Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b) aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for 

treinado, visando restabelecer a comunicação e promover o entendimento entre as partes 

(art. 2º, do Provimento nº 15/2016-CM);  

c) assegurar às partes igualdade de tratamento;  

d) não atuar em causa em que tenha algum motivo de 

impedimento ou suspeição;  

e) manter rígido controle dos processos em seu poder;  

f) não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os 

acordos à homologação do(a) magistrado(a);  

g) comparecer, pontualmente, no horário de inicio das sessões 

de conciliação e não se ausentar, injustificadamente, antes de seu término;  

h) agir sob a orientação do(a) magistrado(a);  

i) tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, 

membros do Ministério Público, Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, 

Servidores e Auxiliares da Justiça;  

j) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  

k) utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

l) não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, 

durante o período do credenciamento;  
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m) freqüentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados 

pelo Tribunal de Justiça.  

 

6. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO  
6.1 A inscrição do candidato implicará na completa ciência e 

tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre as quais não 

poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  

6.2 As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, 

exclusivamente no endereço do Fórum – Av. Paraná, n. 2598, bairro São José, Pontes e 

Lacerda/MT, no período de 05/03 a 16/03/2018 , no horário das 12h às 19h, mediante 

preenchimento do formulário constante do Anexo II, disponibilizado no site do Tribunal 

(www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).  
6.2.1 O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da 

Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, podendo ser realizadas pessoalmente, ou por 

meio de um procurador devidamente habilitado, ou, também, pelo correio, hipótese em 

que será considerada como data da inscrição aquela constante do carimbo de postagem 

dos correios.  

6.2.2 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder 

do candidato e apresentado no local da realização das provas.  

6.3 As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de 

inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-la com 

dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 

constatado posteriormente.  

6.4 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do 

Registro na Previdência Social, que deverá ser informado na Ficha de Inscrição.  

6.5 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio 

de fax ou pelo correio eletrônico.  

6.6 A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que 

possuir na data da inscrição e, em caso de discordância entre esse nome e o da 

identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além da fotocópia da 

mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a 

discordância.  

6.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a 

realização das provas, deverá solicitar atendimento especial para tal fim, mas não haverá 

compensação do tempo de amamentação no tempo de duração da prova.  

 

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  
7.1 Será disponibilizada no átrio do Fórum, até o dia 

20/03/2018, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se 

indeferidas as que ali não constarem.  

7.2 Do indeferimento da inscrição caberá pedido de 

reconsideração, acompanhado de prova pré-constituída, dirigido ao Juiz Presidente da 

Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da 

divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram realizadas 

as inscrições.  

 

8. DA PROVA  

8.1 O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, 

mediante aplicação de prova objetiva que conterá 50 (cinqüenta) questões de múltipla 
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escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, das quais apenas uma será 

considerada correta.  

8.2 Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o 

mesmo valor, lhe sendo atribuída notas de 0 (zero) a 100 (cem) pontos.   

8.3 As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa 

que constitui o Anexo IV do presente Edital, abordando as seguintes áreas de 

conhecimento:  

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 

 

 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional  

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento 

Adequado dos Conflitos Lei dos Juizados 

Especiais 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 

8.4 A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no 

máximo.  

8.5 A Prova Objetiva será aplicada em dia e local a ser 

divulgado pelo Juiz responsável pela execução do Processo Seletivo, na Comarca para a 

qual se inscreveu.  

8.6 O candidato deve comparecer ao local designado para 

realização das provas com antecedência mínima de meia hora do horário fixado para seu 

início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de comprovante de 

inscrição e de documento de identidade original.  

8.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de 

realização das provas após o horário fixado para seu início.  

8.8 Só será permitido o acesso à sala de prova ao candidato que 

apresentar o documento de identidade, cujo número registrou na Ficha de Inscrição. 

 8.8.1 Serão considerados documentos de identidade: carteira 

expedida por Comando Militar, Secretaria de Segurança Pública, Instituto de 

Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por órgão fiscalizador de 

exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de 

reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha 

como identidade; carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de 

habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de 

setembro de 1997, e dentro do prazo de validade).  

8.8.2 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no 

dia de realização das provas, documento de identidade original, por motivo de perda, 

roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em 

órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  

8.9 O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo 

injustificado e/ou desacompanhado do Fiscal não pode retornar em hipótese alguma.  

8.10 Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das 

provas deverão retirar-se do local simultaneamente.  
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8.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja 

qual for o motivo alegado.  

8.12 O candidato não poderá alegar qualquer espécie de 

desconhecimento sobre a realização da prova como justificativa de sua ausência.  

8.12.1 O não-comparecimento às provas, qualquer que seja o 

motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação do 

certame. 

8.13 Não serão permitidas, durante a realização das provas, 

comunicação entre candidatos, nem utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer 

outro material de consulta.  

8.14 O candidato deverá assinalar as respostas em folha 

apropriada, com caneta esferográfica azul ou preta, que será o único documento válido 

para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas será de inteira 

responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções 

específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em 

hipótese alguma, haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

8.14.1 Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente 

na folha de respostas serão de inteira responsabilidade do candidato.  

8.15 Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

a) a folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda 

que legíveis;  

b) a questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

c) não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) preenchida fora das especificações.  

8.16 O candidato somente pode retirar-se do local de realização 

das provas, levando o caderno de provas, no decurso dos últimos trinta minutos 

anteriores ao horário previsto para o seu término.  

8.17 Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado 

do concurso o candidato que, durante a sua realização:  

a) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução 

das provas;  

b) utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, 

dicionário, nota e/ou impresso que não forem expressamente permitidos e/ou que se 

comunicar com outro candidato;  

c) for surpreendido dentro da sala de prova portando telefone 

celular, gravador, receptor, pager, notebook e/ou equipamento similar;  

d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da 

equipe de aplicação das provas, autoridade presente e/ou demais candidatos;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no 

comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f) recusar-se a entregar o material das provas ao término do 

tempo destinado para a sua realização;  

g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento 

do fiscal;  

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de 

respostas e/ou folha de texto definitivo;  

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na 

folha de respostas, na folha de rascunho e/ou na folha de texto definitivo;  

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, 

incorrendo em comportamento indevido;  
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k) utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter 

aprovação própria ou de terceiros, em qualquer etapa do concurso.  

8.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo 

previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala de 

provas.  

8.19 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por 

qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou autoridade presente, informações 

referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de avaliação e de classificação.  

 

9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
9.1 A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas 

marcações da folha de respostas, será igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do 

candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo da prova.  

9.2 O cálculo da nota da prova objetiva, será igual à soma 

algébrica dos pontos obtidos nos itens que a compõem.  

9.3 Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que 

obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) pontos.  

9.4 Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com 

a ordem decrescente da nota final.  

 

10. RECURSOS  

10.1 Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o 

Gabarito Preliminar da Prova Objetiva e sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, 

todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo Seletivo, da Comarca para qual está 

concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do 

primeiro dia útil subseqüente ao da divulgação do resultado.  

10.2 Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as 

questões impugnadas, sendo desconsiderado o recurso em duplicidade.  

10.3 Somente serão apreciados os Recursos expressos em 

termos convenientes, que apontem as circunstâncias que os justifiquem e forem 

interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos Editais e Comunicados.  

10.4 Após a análise dos Recursos dos Gabaritos 

preliminarmente divulgados se fará a publicação dos Gabaritos definitivos, que poderão 

ser retificados ou ratificados, processando-se o resultado da Prova Objetiva.  

10.5 Se o exame de recurso resultar em anulação de questão 

integrante da prova, a pontuação correspondente será creditada a todos os candidatos, 

independente de terem recorrido.  

10.6 Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de 

recurso, recurso de recurso e/ou de gabarito definitivo.  

10.7 A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou 

indeferido, assim como o local da ciência do parecer de todos os Recursos, serão 

divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo.  

 

11. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

11.1 A divulgação da relação dos candidatos aprovados no 

Processo Seletivo será feita por meio de Edital a ser fixado no átrio do Fórum e 

publicado no Diário da Justiça Eletrônico.  

11.2 Nas publicações das listagens dos resultados do Processo 

Seletivo constarão sempre os nomes dos candidatos, em ordem de classificação.  
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11.3 Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato 

que, pela ordem de prioridade:  

I – for mais idoso;  

II – exerceu cargo ou função de Conciliador no Poder Judiciário;  

III – exerceu função no Poder Judiciário;  

IV – exerceu atividade extracurricular Jurídica (estágio);  

V – freqüentou curso de capacitação e aperfeiçoamento sobre 

Juizados Especiais  promovido pelo Poder Judiciário;  

VI – apresentou maior tempo de formação em nível superior;  

VII – tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à 

Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos.  

 

12. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

12.1 A homologação do Resultado Final da seleção será feita 

pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

13. DO CREDENCIAMENTO  

13.1 A aprovação na seleção não gera o direito ao 

credenciamento das vagas destinadas ao cadastro de reserva, mas este, quando se fizer, 

respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da seleção.  

13.2 Os candidatos aprovados serão credenciados pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de classificação, no limite de vagas 

existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da seleção, pelo período 

de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  

13.2.1 O credenciamento será automaticamente prorrogado, por 

igual período, se, dentro de 30 (trinta) dias do vencimento do biênio, não for publicado 

o ato de descredenciamento.  

13.3 Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a 

seguinte documentação:  

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) e do Registro na Previdência Social; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo III). 

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-

partidárias, que não está filiado a partido político e que não representa órgão de classe 

ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula 

atualizado em Curso de Direito, se acadêmico;  

f) Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou 

mediador em institutos de mediação e arbitragem; 

h) Curriculum Vitae.  

13.3.1 Os documentos de que trata o subitem anterior deverão 

ser entregues na Coordenadoria Administrativa do Fórum da Comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, onde o conciliador irá atuar, no prazo de 05 (cinco) dias, após a 

publicação do resultado final do Processo Seletivo.  

13.4 Após a publicação do ato de credenciamento, o candidato 

terá o prazo de 03 (três) dias para se apresentar ao Juiz responsável pela unidade, na 

Comarca para a qual o candidato foi aprovado, devendo, nesse momento, assinar o 
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Termo de Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência 

da função.  

13.5 No caso de desistência formal da nomeação prosseguir-se-á 

à nomeação dos demais candidatos habilitados, observada a ordem classificatória.  

13.5.1 Quando convocado e apresentados os documentos do 

subitem 13.3, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de 

classificação.  

13.5.2 O candidato que não apresentar os documentos exigidos 

no Edital para credenciamento não poderá ser designado para o exercício das funções, 

nem remanejado para a última posição na lista de classificação.  

13.6 Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação 

específica para as funções de conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma 

presencial, ou, não sendo possível, por meio de plataforma de educação à distância – 

EAD.  

13.7 Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do 

formulário de inscrição, o candidato deverá comunicar imediatamente o Juiz 

responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1 O acompanhamento das publicações de editais e 

comunicados referentes aos eventos desse Processo Seletivo é de responsabilidade 

exclusiva do candidato.  

14.2 A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova 

e/ou tornar sem efeito o credenciamento do candidato, se constatadas irregularidades 

nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização das provas.  

14.3 A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as 

normas e todos os procedimentos para o Processo de Seleção regulamentados neste 

Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que forem publicados.  

14.3.1 Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados e homologação serão disponibilizados no átrio 

do Fórum, e/ou no site do Tribunal de Justiça www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no 

Diário da Justiça Eletrônico.  

14.4 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, 

atualizações ou acréscimos enquanto não consumada a providência ou evento, que lhe 

disser respeito, circunstância que será comunicada em Edital ou aviso a ser publicado.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

 

Pontes e Lacerda/MT, 21 de fevereiro de 2018.  

 

 

Claudio Deodato Rodrigues Pereira             

Juiz de Direito/Diretor do Foro 
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ANEXO I 

QUADRO DE VAGAS 

 

COMARCA DE PONTES E LACERDA 
 

UNIDADE VAGAS 
JUIZADO ESPECIAL 01 
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR 

INSCRIÇÃO N.º 
 

Data do Recebimento: 

Nome do Candidato: 
 
Identidade: Órgão Exp.: Data de Expedição: CPF: 

Título de Eleitor: 
 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social: 
 
PIS/PASEP: 
 
Data de Nascimento: Estado Civil: Sexo: M ( ) F ( ) Canhoto ( )  

Destro ( ) 
Filiação: 
Pai:________________________________________________________________________ 
Mãe:_______________________________________________________________________ 
Endereço Residencial: 
 
Telefone Residencial: 
 

Telefone celular: 

E-mail: 
 

Nível de instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito: 
 
Data da conclusão do curso: 
 

Cidade: UF: 

Local de trabalho: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de 
Conciliador do Juizado Especial da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, exigido por meio do 
Edital Nº 1/2018-DF, e a eles me sujeito integralmente. 
 
Assinatura: 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

MATRÍCULA NOME   

 

CPF: RG:  

 

CÔNJUGE  CPF: 

 

COMARCA/TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOTAÇÃO  

 

VINCULO FUNCIONAL DO SERVIDOR                                                                                                                                     
(   ) Efetivo ocupante de cargo comissionado              Cargo:                                                                                       
(   ) Efetivo com função de confiança                               Cargo:                                                                                          
(   ) Cargo em comissão                                                          Cargo:                                                                                                
(   ) Contrato temporário                                                      Cargo:                                                                                              
(   ) Requisitado/cedido                                                        Cargo:                                                                                        
(   )à disposição, ocupante de cargo em comissão                                                                                                      
(   ) Estagiário                                                                                                                                                                           
(   ) Credenciado     

Possui Cônjuge, Companheiro, ou Parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, com Magistrados, Servidores, Estagiário ou Credenciado? 

           (   ) SIM                                                                        (   ) NÃO 

Nome do Parente Cargo Efetivo Relação De Parentesco Lotação CNE/FC 

     

     

     

     

Por ser a expressão fiel da verdade, sob pena de responsabilidade Penal, Civil e Administrativa, em cumprimento 
a Súmula Vinculante n° 13, Resolução n° 07/2005, seus Enunciados Administrativos, firmo a presente 
declaração.             
             Pontes e Lacerda-MT,           de                                      de 2018. 

 

Assinatura 
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ANEXO IV 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES DAS 

VARAS E DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS  

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal 

e Verbal. Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos 

e modos verbais. Vozes do Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal 

e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. 

Princípios Fundamentais da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. 

Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso Extraordinário.  

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos 

jurídicos. Dos atos ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – 

classificação, aquisição, efeitos, perda e proteção possessória; da propriedade móvel e 

imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, perda da propriedade móvel e 

imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 (CDC).  

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Audiência. 

Conciliação. Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição 

de Documento ou Coisa. Prova Documental. Prova Testemunhal.  

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de 

penas. Tipos Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. 

Ambientais. Da Aplicação da Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). 

Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de Prestação de Serviço à Comunidade em 

Privativa de Liberdade. 

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. 

Da Ação Penal. Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

7. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Lei 9.099/95 e 10.259/01. Lei Estadual 

6.176/03. Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso, Enunciados Nacionais e Estaduais.  

8. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui 

nos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como 

Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - REGIMENTO INTERNO DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 

DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI 

ORDINÁRIA Nº 10.259, DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal) - LEI 
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ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui o Código de 

Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA 

Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e 19 mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N 

38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio 

Ambiente e dá outras providências). 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 03/2018-DF 
 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR 
DO FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO que a servidora Ana Aparecida Cebalho, matrícula 1848, encontra-se em 
acompanhamento médico de pessoa da família;  
 
RESOLVE: 
 
ALTERAR a escala de plantões do mês de FEVEREIRO/2018 como abaixo relacionado: 
JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 

 
DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

02/02/18 (19h) 
a 
05/02/18 (12h) 

Dr. Marcos Terêncio A. 
Pires 
(2ª Vara Criminal de 
Tangará da Serra) 

Élcio Alves 
 

Antônio dos 
Santos 

10/02/18 (19h) 
a 
15/02/18 (12h) 

Dr. Conrado Machado 
Simão 
(Vara Única de Sapezal) 

Elza Batista 
Rodrigues 

Francisco José 
Medeiros 
Menezes 

16/02/18 (19h) 
a 
19/02/18 (12h) 

Dr. Sílvio Mendonça 
(1ª Vara de Barra do 
Bugres) 

Remilson Fabio de 
Moraes 

Ítalo Rodrigues 
da Cunha Neto 

23/02/18 (19h) 
a 
26/02/18 (12h) 

Dr. Arom Olímpio Pereira 
(2ª Vara de Barra do 
Bugres) 

Bárbara Sabioni V. 
Tenroller 

Antônio dos 
Santos 

 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 
Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
 
Sapezal, 22 de fevereiro de 2018. 
 
Conrado Machado Simão 
Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 
 

 
P O R T A R I A  N.º 10/2018-DF 
 
O EXMO. SENHOR DR. CONRADO MACHADO SIMÃO MM. JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 
FORO DA COMARCA DE SAPEZAL, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 
CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 10/2016-CM que estabelece e normatiza o plantão regional 
no primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário deste Estado;  
 
RESOLVE: 
 
Estabelecer a escala de plantões do mês de MARÇO/2018 como abaixo relacionado: 
JUÍZES, GESTORES E OFICIAIS DE JUSTIÇA 
 

DATA JUIZ(A) GESTOR(A) OFICIAL 
DE 
JUSTIÇA 

02/03/18 (19h) 
a 
05/03/18 (12h) 

Dr. João Filho de Almeida 
Portela  
(3ª Vara Barra do Bugres) 
 

Bruna Chagas Bizelli  
 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

09/03/18 (19h) 
a 
12/03/18 (12h) 

Drª. Cláudia Anffe Nunes da 
Cunha 
(2ª Vara Campo N Parecis) 

Élcio Alves 
 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

16/03/18 (19h) 
a 
19/03/18 (12h) 

Dr. Pedro Davi Benetti 
(1ª Vara Campo N Parecis) Marlene Staut Romera Antônio dos 

Santos 

23/03/18 (19h) 
a 
26/03/18 (12h) 
e 
27/03/18 (19h) 
a 
28/03/18 (12h) 
 

Dr. Flávio Maldonado de 
Barros  
 (1ª Vara Cível Tangará da 
Serra) 
 

Remilson Fabio de 
Moraes 

Francisco 
José 
Medeiros 
Menezes 

28/03/18 (19h) 
a 
02/04/18 (12h) 

Dra. Leilamar Aparecida 
Rodrigues 
(2ª Vara Tangará da Serra) 
 

Ana Aparecida Cebalho 

Ítalo 
Rodrigues 
da Cunha 
Neto 

  
  Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

Afixando-se cópia desta no átrio do Fórum, e remetendo-se à E. Corregedoria Geral da Justiça, à 
Promotoria, Defensoria Pública e OAB/MT local. 
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 Sapezal, 22 de fevereiro de 2018. 
 

 
  Conrado Machado Simão 
   Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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