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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 082/2017/DF

 A DOUTORA MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO, MMª JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ALTA FLORESTA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E 

DE ACORDO COM O ARTIGO 97 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 04/90, DE 

15.10.90, C/C O ARTIGO 99, § 1º E 52, XIV DA LEI Nº 4.964 DE 26.12.85.

 CONSIDERANDO a necessidade de postergar o período de férias da 

servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 7097, anteriormente 

agendado para o período de 08/01/2018 a 27/01/2018;

 CONSIDERANDO que a servidora Marise Ivete Wottrich Bocardi, matrícula 

7097, gestora judiciária da Secretaria da Sexta Vara da Comarca de Alta 

Floresta, estará em usufruto de compensatórias no período de 08/01/2018 

a 19/01/2018;

 CONSIDERANDO a necessidade de se designar servidor para substitui-la 

neste período;

 RESOLVE:

 RETIFICAR a Portaria n. 079/2017/DF, para que fique nela constando: 

“DESIGNAR a Servidora Simone Aparecida Linares, matrícula n. 12.474, 

para exercer as atividades inerentes ao cargo de Gestor Judiciário 

Substituto – FC – da Secretaria da Sexta Vara desta Comarca durante a 

ausência da titular, no período de 08/01/2018 a 19/01/2018”.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Alta Floresta-MT, 20 de Dezembro de 2017.

 MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1002055-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. G. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. B. (RÉU)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre a Diligência 

Negativa sob Id 11944304, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001509-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA OAB - MT22876/O-O (ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. J. D. S. (RÉU)

A. S. B. D. O. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA GOTTFRIED MALLMANN OAB - MT0008696A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

A. C. M. B. D. O. (REPRESENTADO)

 

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

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca do 

disposto sob Id 11944502, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000514-73.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES CARDOSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000514-73.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

EDVALDO ALVES CARDOSO Vistos, Citado, requerido não pagou o débito 

nem apresentou embargos à execução. Contudo, antes de apreciar os 

pedidos referentes à constrição de bens apresentados na exordial, 

INTIME-SE a parte exequente para que, em 10 dias, traga aos autos 

memória atualizada de seu crédito, incluindo as cominações legais que 

entender pertinente. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001489-61.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE APARECIDA OLIMPIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Intimação da parte autora, conforme item 9 da decisão de ID 7995635, 

para, no prazo de quinze (15) dias, manifestar sobre a perícia, quando 

poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas na 

contestação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003528-31.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE DEBORA BOSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003528-31.2017.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: ELAINE 

DEBORA BOSI Vistos, Trata-se de execução fiscal em que a exequente 

informou que houve o parcelamento administrativo do crédito e o 

pagamento dos honorários advocatícios, requerendo a suspensão do feito 

pelo prazo de 12 meses. É o relato do necessário. Decido. A convenção 

das partes configura hipótese de suspensão do processo de execução, 

conforme norma disposta no art. 922, do CPC. Ante o exposto: 1 - 

Suspendo o procedimento pelo prazo de 12 meses. 2 – Defiro o pedido de 

expedição do necessário para a transferência dos honorários 

advocatícios para da conta bancária indicada à fl. 14. 3 – Decorrido o 

lapso temporal referente à suspensão do feito, intime-se a parte 

exequente para manifestação em 10 dias. 4 – Ao final, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000118-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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LEIA APARECIDA DA SILVA BACK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000118-28.2018.8.11.0007 

AUTOR: LEIA APARECIDA DA SILVA BACK RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos, Ante a complementação da qualificação da 

parte requerida e das justificativas apresentadas, recebo a inicial e sua 

emenda. Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando a possibilidade 

de revogação. Considerando que o polo passivo se traduz em autarquia 

federal, que os procuradores não comparecem nas solenidades e que 

ainda não foi organizada pauta concentrada para as demandas 

previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se a 

autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu órgão de 

representação especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao 

cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta cognição sumária, a 

presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

principalmente no que diz respeito aos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade de provas 

submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001655-93.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA NETO (AUTOR)

N. L. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001655-93.2017.8.11.0007 

AUTOR: NADSON LIZZO PEREIRA, SEBASTIAO PEREIRA NETO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, Tendo em vista a 

impossibilidade de intimação do perito anterior, NOMEIO em substituição, a 

Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia médica na 

parte autora, independentemente de compromisso, com base no artigo 

468, do Código de Processo Civil em vigência. MAJORO os honorários 

periciais anteriormente fixados para R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). O mandado deverá ser instruído com cópia da presente decisão, 

da que fixou os critérios para a realização da perícia médica, observando 

procedimento nela firmado e os quesitos. Intimem-se. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001470-89.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO)

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001470-89.2016.8.11.0007 

AUTOR: JOSE ANTONIO DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos, José Antonio dos Santos ajuizou 

demanda em face do INSS, objetivando o recebimento do benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, o 

restabelecimento do auxílio doença. Alegou que era analfabeto e que 

desenvolveu trabalho braçal até o progressivo agravamento de epilepsias 

e síndromes epiléticas (CID10 G40-3), o que causou sua incapacidade 

total e permanente para o trabalho. Registrou, ainda, que “problemas de 

ordem ortopédicas", o impediam de "exercer outro trabalho”. Entendendo 

presentes os requisitos, pediu liminarmente tutela antecipatória para o 

restabelecimento do benefício de auxílio doença. Juntou documentos. A 

magistrada contemporânea ordenou: a) a juntada de comprovante do 

indeferimento administrativo; b) a regularização da representação do autor 

por procuração pública ou; c) a demonstração de que era alfabetizado. O 

polo ativo juntou procuração pública às fls. 36/37 e o indeferimento do 

pedido de auxílio-doença pelo INSS. Por meio da decisão de fls. 41/42 a 

colega que me antecedeu determinou a apresentação de procuração 

pública assinada por duas testemunhas a rogo do outorgante. O autor 

apresentou pedido de reconsideração, afirmando que possui condições 

de expressar sua própria vontade, constando por erro material na exordial 

que é analfabeto, quando, em verdade, é alfabetizado. É o relato do 

necessário. Decido. Do pedido de reconsideração. Navegando pelos autos 

digitais, vislumbro que não constou no documento de identidade juntado à 

fl. 20 que o autor é analfabeto. Ainda, todos os documentos coligidos às 

fls. 18/22 estão assinados pelo polo ativo, fato que autoriza a conclusão 

de que o mesmo é alfabetizado. Portanto, firme na boa fé processual, 

reconsidero a decisão anterior para entender como suficientes os 

documentos de outorga de poderes ao causídico. Do procedimento. 1 - 

Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando a possibilidade de 

revogação. 2 - Considerando que o polo passivo se traduz em autarquia 

federal, que os procuradores não comparecem nas solenidades e que 

ainda não foi organizada pauta concentrada para as demandas 

previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 3 - Cite-se a 

autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu órgão de 

representação especializado, preferencialmente por via eletrônica junto ao 

cadastro oficial da autarquia. 4 - Não verificando, nesta cognição sumária, 

a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, 

principalmente no que diz respeito aos elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade de provas 

submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. 5 - Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a 

parte autora para, querendo, manifestar em 15 dias. 6 - Após, conclusos. 

Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003163-74.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDELCIO APARECIDO MINIKOWSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003163-74.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: EDELCIO APARECIDO MINIKOWSKI REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações 

apresentadas, recebo a inicial e sua emenda. 2 – Defiro a gratuidade de 

justiça, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 3 – Nos 

termos do art. 511, do CPC, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa da 

sociedade de advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das 

alegações aventadas na exordial. 4 - Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor 

do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 5 – Consigno que os pedidos 

de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos serão 

apreciados em decisão saneadora, conforme disposto no art. 357, do 

CPC. 6 – Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001848-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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FRANCISCO JUNIOR NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY GAVIOLI OAB - MT18740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001848-11.2017.8.11.0007 

AUTOR: FRANCISCO JUNIOR NUNES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Francisco Júnior Nunes ajuizou demanda em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social objetivando o recebimento de 

aposentadoria por idade. Narrou que desde 29 de outubro de 1990 laborou 

como eletricista de distribuição na empresa Energisa Mato Grosso, 

recebendo adicional de periculosidade, o que aponta seu direito à 

aposentadoria especial em razão dos riscos aos quais foi submetido ao 

longo dos anos, contudo, o INSS indeferiu seu pedido por não considerar 

o tempo como trabalho sob condições especiais. Entendendo presentes 

os requisitos autorizadores, requereu por meio da tutela de urgência a 

concessão da aposentadoria. Juntou documentos. Recebida a inicial, o 

magistrado contemporâneo deferiu o pedido de gratuidade e postergou a 

apreciação da tutela provisória. Devidamente citada, a autarquia requerida 

não apresentou resposta no prazo legal. É o relato do necessário. Decido. 

Passo a sanear o feito. DA REVELIA DO INSS. A citação do INSS 

operou-se regularmente por via eletrônica, nos termos do art. 242, §3º e 

do art. 246, §1º e 2º, ambos do CPC. Considerando que o prazo de 

resposta transcorreu sem qualquer manifestação da autarquia, como 

certificado à fl. 90, DECRETO SUA REVELIA, porém sem aplicar os efeitos 

(art. 354, II, CPC). DA TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista que o 

magistrado que me antecedeu postergou a apreciação da tutela de 

urgência para depois do prazo de resposta do requerido, que transcorreu 

“in albis”, passo a analisar o pleito. Como é cediço, a concessão da tutela 

de urgência pressupõe a presença da probabilidade de direito e do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessariamente (art. 300, 

CPC). Neste raciocínio, a ausência de um dos requisitos autorizadores 

inviabiliza seu deferimento. Pois bem, considerando que laudo técnico de 

fls. 61/62 foi produzido unilateralmente e que a CTPS do autor (fls. 23/48) 

registrou o exercício da função de “mecânico de manutenção” por período 

que aparentemente conflita com aquele descrito na exordial, não vejo 

presente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, INDEFIRO a 

tutela de urgência. Não havendo outras questões processuais pendentes 

de apreciação, declaro saneado o feito. Diante do pedido genérico de 

produção probatória, determino a intimação dos envolvidos para, em 10 

dias, especificarem as provas que pretendem produzir. O SILÊNCIO 

ACARRETARÁ PRECLUSÃO E JULGAMENTO IMEDIATO. Decorrido o lapso 

temporal acima, venham conclusos. Às providências. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000416-54.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON PAIVA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (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)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000416-54.2017.8.11.0007 

AUTOR: ALISSON PAIVA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Por entender necessário, 

acolho o pedido da requerida e NOMEIO a médica Dra. Fernanda Sutilo 

Martins, CRM/MT 4232, para efetuar perícia na parte autora, 

independentemente de compromisso, com base no artigo 468, do Código 

de Processo Civil em vigência. FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem custeados pela requerida, que deve ser 

intimada para efetuar o depósito nos autos em 10 dias. Agendada a data e 

horário para o exame por meio de contato informal com a perita (telefone 

ou e-mail), intimem-se as partes para ciência e para a indicação de 

assistente técnico em 10 dias. O laudo deverá ser apresentado em até 30 

dias após a perícia. O mandado destinado à médica deverá ser 

acompanhado dos quesitos apresentados pelos envolvidos e da presente 

decisão. A parte autora deverá comparecer à perícia munida dos 

atestados médicos, laudos e exames que possuir. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação em cinco dias, oportunidade em 

que poderão requerer complementação na atividade probatória, sob pena 

de preclusão e julgamento imediado. Intimem-se. Às providências. Cristiane 

Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002242-18.2017.8.11.0007

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:

DANUBIA CRISTINA INACIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002242-18.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

DANUBIA CRISTINA INACIO Vistos, Trata-se de feito em que o polo ativo, 

sem comprovar a realização de diligências para a procura do endereço da 

parte contrária, apenas alegando a tal impossibilidade, requereu ao juízo 

pesquisa junto a sistemas “online” para a obtenção do referido endereço. 

É o relato do necessário. Decido. Respeitando entendimentos divergentes, 

mas deles discordando, tenho que a adoção de medidas judiciais para a 

localização de partes em processos litigiosos é medida derradeira e 

subsidiária, que somente deve ser concretizada quando a parte que a 

requer demonstrar que por meios próprios não obteve sucesso. Nessa 

trilha jurídica: 52302616 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. 

CITAÇÃO NÃO REALIZADA. BUSCA DO ENDEREÇO DO EXECUTADO 

PELOS SISTEMAS BANCENJUD, RENAJUD E INFOJUD. INVIABILIDADE. 

NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO. 

DUPLICATA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A consulta online aos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, com o intuito de obter informações 

acerca do endereço do executado, é medida subsidiária, devendo ser 

utilizada apenas quando exauridos pela parte autora todos os meios 

ordinários de localização da parte contrária. (...) (TJMT; APL 43212/2017; 

Brasnorte; Relª Desª Cleuci Terezinha Chagas; Julg. 12/07/2017; DJMT 

19/07/2017; Pág. 103). 52250047 - RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD PARA OBTENÇÃO 

DO ENDEREÇO DA PARTE RÉ. NEGATIVA. DEFERIMENTO APENAS DE 

EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL. NÃO 

COMPROVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS E INEXITOSAS PELA 

AGRAVANTE. NEGATIVA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. 

VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Não havendo comprovação de 

diligência insatisfatória para localizar o endereço da parte ré, cabe ao 

magistrado aferir a possibilidade ou não de utilização do sistema infojud, 

de modo que não se verifica qualquer irregularidade em se negar o pedido, 

mormente quando o próprio magistrado defere a expedição de ofício à 

delegacia da Receita Federal, buscando obter o endereço dos 

executados. (TJMT; AI 99014/2015; Rondonópolis; Rel. Des. Sebastião 

Barbosa Farias; Julg. 26/01/2016; DJMT 01/02/2016; Pág. 39). Com tais 

considerações, indefiro o derradeiro pedido, devendo a parte requerente 

ser intimada para que, em 15 dias, promova o andamento do feito. 

Decorrido o aludido lapso temporal, voltem-me conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003032-02.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DOS SANTOS DELARINCY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003032-02.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: VERA LUCIA DOS SANTOS DELARINCY REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações 

apresentadas, recebo a inicial e sua emenda. 2 – Defiro a gratuidade de 

justiça, RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. 3 – Nos 

termos do art. 511, do CPC, INTIMEM-SE os requeridos, na pessoa da 

sociedade de advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar 

contestação em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das 

alegações aventadas na exordial. 4 - Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte 

autora para, POR ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor 

do art. 350, do CPC, oferecer impugnação. 5 – Consigno que os pedidos 

de inversão do ônus da prova e de exibição de documentos serão 

apreciados em decisão saneadora, conforme disposto no art. 357, do 

CPC. 6 – Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002613-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS MACANEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002613-79.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: DIMAS MACANEIRO REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL 

S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações e informações apresentadas, 

recebo a inicial e sua emenda. 2 – Nos termos do art. 511, do CPC, 

INTIME-SE a requerida, na pessoa da sociedade de advogados indicada na 

exordial, para, querendo, apresentar contestação em 15 dias, sob pena de 

presunção da veracidade das alegações aventadas na exordial. 3 - Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR ATO DA SECRETARIA, 

para, no prazo de 15 dias, a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. 4 – Indefiro o pedido de inclusão do nome da requerida em 

cadastro de inadimplentes, pois a norma prevista no art. 782, §3º, do CPC, 

não se amolda ao presente feito por se tratar de liquidação de sentença e 

não processo de execução. 5 – Após, conclusos. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002607-72.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELVINA MAIA FLORES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002607-72.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: DELVINA MAIA FLORES DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos, 1 – Diante das comprovações e 

informações apresentadas, recebo a inicial e sua emenda. 2 – Nos termos 

do art. 511, do CPC, INTIME-SE a requerida, na pessoa da sociedade de 

advogados indicada na exordial, para, querendo, apresentar contestação 

em 15 dias, sob pena de presunção da veracidade das alegações 

aventadas na exordial. 3 - Na hipótese de ser apresentada contestação 

que traga preliminar e/ou documentos, INTIME-SE a parte autora para, POR 

ATO DA SECRETARIA, para, no prazo de 15 dias, a teor do art. 350, do 

CPC, oferecer impugnação. 4 – Indefiro o pedido de inclusão do nome da 

requerida em cadastro de inadimplentes, pois a norma prevista no art. 782, 

§3º, do CPC, não se amolda ao presente feito por se tratar de liquidação 

de sentença e não processo de execução. 5 – Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FRANCISCO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002516-79.2017.8.11.0007 

AUTOR: ADEMIR FRANCISCO GOMES RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos, Conforme pedidos contidos na exordial e na 

contestação, NOMEIO a médica Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 

4232, para efetuar perícia médica na parte autora, independentemente de 

compromisso, com base no artigo 468, do Código de Processo Civil em 

vigência. Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 400,00 (quatrocentos reais) , 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Intime-se a profissional (com cópia dos quesitos a serem 

respondidos) para que, em até cinco dias, informe à secretaria a data e 

horário designados para o exame, para as devidas comunicações, 

oportunizando às partes a indicação de assistente técnico. O laudo 

deverá ser apresentado em até 30 dias após a perícia. O mandado 

destinado à médica deverá ser instruído com os quesitos apresentados 

pelos envolvidos e a presente decisão. A parte autora deverá comparecer 

à perícia munida dos atestados médicos, laudos e exames que possuir. 

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação em 05 

dias dias, oportunidade em que poderão requerer complementação na 

atividade probatória, sob pena de preclusão e sentença imediata. A 

requisição de pagamento dos honorários periciais deverá ser feita pela 

secretaria após a apresentação do laudo. Intimem-se. Às providências. 

Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000344-33.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE ANDRADE OAB - MT19931/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000344-33.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 

ME EXECUTADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos, Navegando pelos autos, verifiquei que a petição inicial não veio 

acompanhada por título extrajudicial, pois os documentos carreados 

referentes ao processo licitatório não estão preenchidos ou assinados. 

Diante disso, determino a intimação do polo ativo para que, em 15 dias, 

comprove nos autos a existência de título executivo certo, líquido e 

exigível, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, 

deverá comprovar o recolhimento das custas de ingresso e da taxa 

judiciária, caso já não tenha sido efetuado, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Decorrido o aludido lapso temporal, certifique-se. Ao final, 

voltem-me conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000368-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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DENNER RICHARDSON CONDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000368-61.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: DENNER RICHARDSON CONDE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos, Compulsando os autos, encontro elementos que 

autorizam a presunção de que o polo ativo possui condições para o 

pagamento das custas processuais, bem como que o procedimento 

carece de comprovação dos pagamentos alegados. Ainda, a parte autora 

não apontou quantas contas ativou, em inobservância aos itens “b” da 

sentença que se pretende liquidar. Desta feita, concedo o lapso temporal 

de 15 dias para o polo ativo: a) comprovar sua condição de miserabilidade 

por meio da apresentação de declarações do imposto de renda, extratos 

bancários e/ou demais documentos aptos para demonstrar sua situação 

financeira negativa, sob pena indeferimento da concessão das benesses 

da gratuidade de justiça (§2º, art. 99, do CPC); b) juntar comprovação dos 

pagamentos alegados, sob pena de indeferimento da petição inicial. c) 

indicar as contas 99Telexfree eventualmente ativadas, sob pena de 

indeferimento da inicial. Certificado o lapso temporal acima concedido, 

conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000300-14.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE CRISTINA MARTINS RESENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RIBEIRO VENERANDO OAB - MG166268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JANAINA VIEIRA DOS SANTOS 02047118190 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000300-14.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: LIDIANE CRISTINA MARTINS RESENDE EXECUTADO: MARIA 

JANAINA VIEIRA DOS SANTOS 02047118190 Vistos, Navegando pelos 

autos digitais vislumbro elementos que evidenciam que o polo ativo possui 

condições financeiras de pagar taxa e custas judiciais. Nos termos do art. 

99, §2º do CPC, determino a intimação da parte autora para que, em 15 

dias, comprove que preenche os requisitos para o reconhecimento de sua 

miserabilidade. Decorrido o lapso temporal acima, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000320-05.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENI BARBOSA TORRES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000320-05.2018.8.11.0007 

AUTOR: LENI BARBOSA TORRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, Defiro os benefícios da gratuidade, ressalvando 

a possibilidade de revogação. Considerando que o polo passivo se traduz 

em autarquia federal, que os procuradores não comparecem nas 

solenidades e que ainda não foi organizada pauta concentrada para as 

demandas previdenciárias, deixo de designar audiência de conciliação. 

Cite-se a autarquia ré, constando as advertências da revelia, perante seu 

órgão de representação especializado, preferencialmente por via 

eletrônica junto ao cadastro oficial da autarquia. Não verificando, nesta 

cognição sumária, a presença dos requisitos para concessão da tutela de 

urgência, principalmente no que diz respeito aos elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito alegado, em razão da necessidade 

de provas submetidas ao contraditório, por ora, indefiro o pedido de tutela 

antecipatória. Decorrido o lapso temporal para resposta, intime-se a parte 

autora para, querendo, manifestar em 15 dias. Após, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000361-69.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA EDNA FERMIANO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINEI CIMITI MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000361-69.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: APARECIDA EDNA FERMIANO EXECUTADO: VALDINEI CIMITI 

MACHADO Vistos, Kauane Natiele Fermiano Machado, representada por 

sua genitora Aparecida Edna Fermiano iniciou a fase de cumprimento da 

sentença homologatória proferida pelo juízo da 6ª Vara desta Comarca 

nos autos que tramitaram sob o cód. 117669, nos termos do artigo 528, do 

CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante relatado, a demanda de 

cognição tramitou perante o Juízo da 6ª Vara desta Comarca (Código 

117669). Considerando o disposto no art. 516, inciso II e art. 528, § 9º, 

ambos do CPC, o cumprimento de sentença será efetuado no Juízo que 

decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do domicílio do exequente: Art. 

516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...) II - o juízo que 

decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; Art. 528. No cumprimento 

de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de 

decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do 

exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) 

dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo. (...) § 9o Além das opções previstas no art. 516 , parágrafo 

único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão 

que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu 

domicílio. Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 2º, do CPC, 

dispõe que o cumprimento da sentença se traduz em uma fase do 

procedimento previsto para satisfação da obrigação alimentar, a 

depender, se os alimentos são provisórios ou definitivos: Art. 531. O 

disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. 

(...) § 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 

Com tais considerações, DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo 

da 6ª Vara desta Comarca, com as baixas inerentes. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000390-22.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAYAMARA MARTINS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000390-22.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. EXECUTADO: TAYAMARA 

MARTINS PEREIRA Vistos, 1) Cite-se a executada para pagar a dívida, 

custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados 

no patamar de dez por cento, no prazo de 3 dias, a contar da citação. 2) 

Do mandado ou carta de citação deverá constar, também, a ordem de 

penhora e avaliação a ser cumprida pelo Oficial de Justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. 3) Não encontrado a executada, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do art. 830, do Código de Processo Civil. 4) Nos termos 

do art. 827, §1º, do Código de Processo Civil, em caso de pagamento 

integral no prazo declinado, os honorários advocatícios serão reduzidos 
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pela metade. Às providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000409-28.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA TREVIZOLI DE BARROS BUENO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FRANCISCO BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000409-28.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: ANTONIA TREVIZOLI DE BARROS BUENO EXECUTADO: LUIZ 

FRANCISCO BUENO Vistos, ANA PAULA TREVIZOLI BUENO, 

representada por sua genitora ANTONIA TREVIZOLI DE BARROS iniciou a 

fase de cumprimento da sentença homologatória proferida pelo juízo da 3ª 

Vara desta Comarca nos autos que tramitaram sob o cód. 61423, nos 

termos do artigo 528, do CPC. É o relato do que basta. Decido. Consoante 

relatado, a demanda de cognição tramitou perante o Juízo da 3ª Vara 

desta Comarca (Código 61423). Considerando o disposto no art. 516, 

inciso II e art. 528, § 9º, ambos do CPC, o cumprimento de sentença será 

efetuado no Juízo que decidiu a demanda de origem, ou, no Juízo do 

domicílio do exequente: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á 

perante: (...) II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 

Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de 

prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, 

a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente 

para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo. (...) § 9o Além das opções previstas no art. 

516 , parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da 

sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia 

no juízo de seu domicílio. Importante, ainda, ressaltar que o artigo 531, § 

2º, do CPC, dispõe que o cumprimento da sentença se traduz em uma fase 

do procedimento previsto para satisfação da obrigação alimentar, a 

depender, se os alimentos são provisórios ou definitivos: Art. 531. O 

disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. 

(...) § 2º O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será 

processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. 

Com tais considerações, DETERMINO a remessa do feito em tela ao Juízo 

da 3ª Vara desta Comarca, com as baixas inerentes. Cristiane Padim da 

Silva Juíza de Direito

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

Processo Número: 1000342-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVONE FERNANDES CANGUSSU (REQUERENTE)

IVANETE FERNANDES CANGUSSU SACHI (REQUERENTE)

IVANILDE FERNANDES ROMERA (REQUERENTE)

IVAN FERNANDES CONGUSSU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

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

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000342-63.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: IVANILDE FERNANDES ROMERA, IVANETE FERNANDES 

CANGUSSU SACHI, IVAN FERNANDES CONGUSSU, IVONE FERNANDES 

CANGUSSU, IRINEU FERNANDES CANGUSSU Vistos, Compulsando os 

autos, encontro elementos que autorizam a presunção de que o polo ativo 

possui condições para o pagamento das custas processuais, bem como 

não foram juntados documentos pessoais de todos os requerentes. Ante 

o exposto, concedo o lapso temporal de 15 dias para o polo ativo: a) 

comprovar sua condição de miserabilidade por meio da apresentação de 

declarações do imposto de renda, extratos bancários e/ou demais 

documentos aptos para demonstrar sua situação financeira negativa, sob 

pena indeferimento da concessão das benesses da gratuidade de justiça 

(§2º, art. 99, do CPC); b) juntar os documentos pessoais de todos os 

herdeiros. Certificado o lapso temporal acima concedido, conclusos. Às 

providências. Cristiane Padim da Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000347-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAYRA PATRICIA JANUARIO DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO FARIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANE PADIM DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000347-85.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: MAYRA PATRICIA JANUARIO DE ALENCAR REQUERIDO: 

MARCIANO FARIAS Vistos, Colha-se parecer ministerial acerca do acordo 

extrajudicial. Após, conclusos. Às providências. Cristiane Padim da Silva 

Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002447-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. Z. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AILTON ANDRE ALBRING OAB - MT21824/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002447-47.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: RAIANE ALVES ZANOTI REQUERIDO: MARCORELLI 

CHABOWSKI SIBALDELLI Vistos. Em consonância com o parecer 

Ministerial, HOMOLOGO para que produza seus efeitos jurídicos e legais o 

acordo celebrado entre as partes acostados junto aos Ids. 

10447766/10675441 e, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do Código de 

Processo Civil (Lei 13.105/15). Após o trânsito em julgado, expeça-se 

termo de guarda do menor em favor da genitora. Ademais, expeça-se 

mandado para averbação da sentença à margem do assento de 

casamento no Cartório competente, devendo constar inclusive que a 

autora voltará usar o nome de solteira, qual seja, RAIANE ALVES ZANOTI, 

solicitando a remessa ao Juízo de via do documento devidamente 

registrada. Encaminhem-se cópia do acordo celebrado entre as partes e 

da presente sentença, para o processo nº 1002390-29.2017.8.11.0007 

em trâmite na 2ª vara da Comarca de Alta Floresta – MT. CONDENO a parte 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

art. 85, § 2º, do CPC, ficando SUSPENSA a exigibilidade das mesmas pelo 

quinquídio legal, na forma do § 3º do art. 98 do CPC/2015, eis que defiro o 

beneficio da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta, MT, 22 de fevereiro de 2018 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002549-69.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GODOY TELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARUICH HAMMOUD OAB - MT0008101A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAYLAN DA COSTA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 
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1002549-69.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE GODOY TELES 

REQUERIDO: RAYLAN DA COSTA SANTOS Vistos. Dispensado relatório 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado 

da lide com base no art. 355, I, do vigente Código de Processo Civil. I – 

Preliminares a) Incompetência em razão da necessidade de produção de 

prova técnica: A preliminar de Incompetência deste Juízo ante a 

necessidade de produção de prova técnica, entendo que resta afastada, 

haja vista que as provas constantes nos autos são suficientes para o 

deslinde da controvérsia. I – Mérito Alega a parte reclamante que que no 

dia 24/07/2017 estava com a senhorita Kemely na residência desta 

quando o ex-namorado dela ao ver o carro do autor na garagem entrou e 

começou a bater na porta, em razão de não atenderem quebrou todo o 

seu veículo utilizando de um taco de beisebol. O reclamado em sua defesa 

argumenta que a srta. Kemely ainda era sua namorada na data do fato e 

que de fato perdeu a cabeça e causou danos no veículo do reclamante, 

no entanto, não teria causado todo o dano apontado. Pois bem. Não há 

nos autos prova capaz de afastar a responsabilidade do Reclamado pelos 

danos causados, ônus que lhes incumbia. Com efeito, as provas trazidas 

apontam para a veracidade das alegações da peça inaugural e, 

consequentemente, para a imputação de culpa ao reclamado. Logo, 

demonstrada a culpa do Reclamado, devem estas ser condenado a 

indenizarem a parte reclamante pelos danos causados. Conforme 

Washington de Barros Monteiro (in, Curso de Direito Civil, Saraiva, 19ª. ed., 

5º. vol., pág. 398): "a reparação do dano tem como pressuposto a prática 

de um ato ilícito. Todo ato ilícito gera para o seu autor a obrigação de 

ressarcir o prejuízo causado. É de preceito que ninguém deve causar 

lesão a outrem. A menor falta, a mínima desatenção, desde que danosa, 

obriga o agente a indenizar os prejuízos consequentes ao seu ato." No 

que tange à extensão dos danos materiais, tenho que os documentos 

apresentados pela parte reclamante, devem ser considerados como 

válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi 

colacionado aos autos qualquer documento ou prova que contrapusesse 

a essa conclusão. Desta forma, o reclamado deve arcar com o valor dos 

danos materiais apresentados na exordial, ou seja, no montante de c. 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 do prejuízo 

causado com a parcial destruição de seu veículo. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. II – Dispositivo 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 

487, I, do vigente Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré 

no pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 11.511,45 (onze mil, 

quinhentos e onze reais e cinquenta e um centavos), a título de danos 

materiais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação 

e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso; b) 

CONDENAR a parte ré no pagamento, em favor do autor, da quantia de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros 

moratórios de 1% ao mês a partir da citação e corrigido monetariamente 

pelo INPC, a partir da sentença. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 9.099/95, submeto o 

presente processo à apreciação do MM. Juiz de Direito. Carla Maria Costa 

Botelho Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010408-51.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ELIAS DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385045-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011139-47.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE FLOR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011139-47.2016.8.11.0007 REQUERENTE: MARILENE FLOR DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte ré informa que 

efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 11266931) e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor, conforme consta na petição 

num. 11276985. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, adote as providências 

necessárias em caso de custas pendentes de quitação e arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011226-37.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MIRLENE VIVIAN DE ARAUJO ANDRADE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385041-2/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010851-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010851-02.2016.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIA DA SILVA SOUSA 

REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos. A parte 
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ré informa que efetuou o pagamento integral da condenação e a parte 

autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor, conforme consta na petição num. 

11777881. Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder 

a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer 

meio de comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos 

termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais 

pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em 

cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em 

caso de eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 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: 8010851-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385094-3/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ BARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010750-62.2016.8.11.0007 REQUERENTE: GELSON LUIZ BARD 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos. A parte ré 

informa que efetuou o pagamento integral da condenação (petição num. 

11226689) e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição num. 11370085. Assim, expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, 

intime-se a credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) 

dias. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte credora 

acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010750-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON LUIZ BARD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER STAVARENGO OAB - MT0011665S (ADVOGADO)

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (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)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385060-9/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011053-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR TURELA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011053-76.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LENIR TURELA CARDOSO DO 

CARMO REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA, WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor. 

Assim, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 19 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: 8011053-76.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR TURELA CARDOSO DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON NUNES GABRIEL OAB - MT0004342A (ADVOGADO)

ANNA LAIS PACHECO GABRIEL OAB - MT0018702A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

WHIRLPOOL ELETRODOMESTICOS AM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385097-8/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011123-93.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA ROSA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOVENINA CARMOSA DE SOUZA MORAES OAB - MT17215/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITY LAR ( DISMOBRAS- IMP. EXPORT. DIST. MOVEIS E 

ELETRODOMESTICO) (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011123-93.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ZENILDA ROSA DIAS 

EXECUTADO: CITY LAR ( DISMOBRAS- IMP. EXPORT. DIST. MOVEIS E 

ELETRODOMESTICO) Vistos. Considerando que a ação judicial promovida 

em face da parte Dismobras - City Lar (processo nº 

1000437-30.2017.8.11.0007) foi julgada e as obrigações foram cumpridas, 

entendo que a causa de impedimento prevista no disposto no artigo 144, 

inciso IX do Código de Processo Civil cessou, sendo dever desta 
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Magistrada voltar a presidir e julgar o presente feito. Ante o exposto, 

passo a análise dos autos. Considerando a disposição do artigo 835, 

inciso I do NCPC que indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial 

de bens penhoráveis e por ser medida eficaz à satisfação do crédito, 

DEFIRO o pedido de penhora via sistema Bacenjud, com fundamento, 

ainda, no artigo 837 do NCPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito 

em gabinete sobre o valor exequendo, excluindo do montante apresentado 

os honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.º 9.099/95). Restando frutífero 

o bloqueio de valores, o extrato da operação emitido pelo Bacenjud valerá 

como termo de penhora, conforme Enunciado nº 140 do FONAJE e Súmula 

nº 13 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimadas as partes. Registro que o prazo para 

oferecimento de embargos à execução será de 15 (quinze) dias e fluirá da 

data da intimação da penhora, conforme Enunciados n.º 117 e 142 do 

FONAJE e Súmula n.º 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

do Estado de Mato Grosso. Deve a Srª. Gestora Judiciária oficiar, via 

Malote Digital, ao Departamento de Depósitos Judiciais, comunicando do 

bloqueio de valor via sistema Bacenjud e da transferência do valor à Conta 

Judicial, para que aquele Departamento promova a devida vinculação da 

quantia aos presentes autos. Por outro lado, caso reste infrutífera a 

penhora eletrônica de valor, intime-se a parte exequente para manifestar 

em 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010369-54.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS VIEIRA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

ANA PAULA BARELLA OAB - MT0020342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385064-1/2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010202-08.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEIA PAULA DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMANTHA TONHA FLORES OAB - MT0013600S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385054-4/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEDRO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000444-22.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SIDNEY PEDRO CAVALCANTE 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. A parte devedora informa 

que efetuou o pagamento integral da dívida e a credora requer o 

levantamento do valor depositado judicialmente, bem como requer a 

intimação do executado para pagar o valor remanescente, conforme 

consta no evento nº. 11518103. Assim, expeça-se alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do advogado da parte 

credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento de procuração 

poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o credor para 

proceder a devida regularização, em cinco dias. Cientifique-se por 

qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Após, intime-se o 

executado para, em cinco dias, efetuar o pagamento do montante 

remanescendo do débito, referente à multa cominatória, indicado pelo 

credor no evento nº 11518103. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

19 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000444-22.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY PEDRO CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385062-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010934-18.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDRELUCIA LIMA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida (ID nº. 

8851905) e a credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem 

como informa a conta para transferência do valor, conforme consta no ID 

nº. 11693740. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do vigente Código de Processo Civil. Independentemente do trânsito 

em julgado da sentença, expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, DESDE 

QUE o patrono possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Cientifique-se por qualquer meio de comunicação a parte 

credora acerca da presente decisão, nos termos do artigo 450, §3º da 

CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de quitação, intime-se 

a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, procedendo-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 20 de fevereiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010934-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELUCIA LIMA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico ter anexado o Alvará Eletrônico nº 385059-5/2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA HILLESHEIM (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/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)

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação da Advogada da parte 

autora do inteiro teor da Sentença prolatada – ID nº 11689540, bem como 

dos Embargos de Declaração apresentados no ID nº 11739626/11739635. 

Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010890-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E J S DEVEKE - CONSULTORIA FLORESTAL - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLI-MAD SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010890-96.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: E J S DEVEKE - CONSULTORIA 

FLORESTAL - ME EXECUTADO: OLI-MAD SERVICOS PUBLICITARIOS LTDA 

- EPP Vistos. Considerando que o advogado da parte ré renunciou ao 

mandato, retifique-se a autuação processual a fim de remover o nome do 

advogado LEANDRO CASSEMIRO DE OLIVEIRA da representação 

processual da parte ré. INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente de 

requisição de cópias das declarações de imposto de renda do executado 

à Receita Federal, uma vez que, por ser uma medida que visa o 

fornecimento de dados e declarações sigilosas do contribuinte, deve ser 

adotada como medida excepcional, a ser cuidadosamente analisada caso 

a caso. De fato, deve-se averiguar a preexistência de provas a indicar a 

premente necessidade de tomada dessa diligência por parte do Juízo, o 

interesse público que envolve a questão e, em especial, a demonstração 

de que a parte interessada em conhecer dessas informações tomou todas 

as providências possíveis, que estiveram ao seu alcance, no sentido de 

conseguir informações acerca da existência de bens em nome do 

executado, o que não ocorreu no caso concreto. Ademais, a diligência 

pretendida pelo credor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Assim, INTIME-SE o exequente da presente decisão, bem 

como para, em 48 (quarenta e oito) horas, indicar bens do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 29 de janeiro de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011104-87.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES FEITOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo a intimação da parte autora do inteiro teor 

do ID – 11891114 , bem como para que forneça os dados bancários para 

posterior transferência de valor, no prazo de 05 (cinco) dias. Alta 

Floresta, 27 de fevereiro de 2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003378-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. C. (REQUERENTE)

RICARDO VALOTE CORDEIRO (REQUERENTE)

PAULO VALOTI CORDEIRO (REQUERENTE)

TOM REDSON BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (REQUERENTE)

LUIZA VALOTI CORDEIRO (REQUERENTE)

GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE CAMARGO DE CAMPOS OAB - 959.376.091-15 

(REPRESENTANTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORDEIRO FILHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003378-50.2017.8.11.0007 

REQUERENTE: CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO, 

LUIZA VALOTI CORDEIRO, RICARDO VALOTE CORDEIRO, PAULO VALOTI 

CORDEIRO, LUIS VALOTE CORDEIRO NETO, TOM REDSON BATISTA 

CORDEIRO, GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO, MARY EMILY 

CAMPOS CORDEIRO REPRESENTANTE: JANICE CAMARGO DE CAMPOS 

INVENTARIADO: JOSE CORDEIRO FILHO 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, 08 de janeiro de 2018. ANTÔNIO FÁBIO 

DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1000119-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU AUGUSTO DE PEDRI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000119-13.2018.8.11.0007 

AUTOR: ALCEU AUGUSTO DE PEDRI RÉU: JOAO FERREIRA DA SILVA 

Vistos. Cuida-se de ação nominada de “Ação de Despejo por Falta de 

Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da locação e Pedido 

de Tutela de Urgência/Evidência” ajuizada por ALCEU AUGUSTO DE PEDRI 

em face de JOÃO FERREIRA DA SILVA, com pedido de antecipação de 

tutela para a desocupação do imóvel, ante o inadimplemento contratual. 

Com inicial foram colididos documentos via PJE. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do 

CPC/2015, DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, eis que 

presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, 

conforme declaração acostada na inicial. Verifico tratar-se de ação 

fundada em contrato de locação não residencial, em que o locatário está 

inadimplente dos aluguéis vencidos desde novembro de 2017. A 

documentação que instrui o feito traz verossimilhança às alegações do 

autor, sendo devida a antecipação pretendida, haja vista que o despejo, 

neste caso, encontra previsão no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei 8.245/91: 

“Artigo 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de 

despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á liminar para 

desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte 

contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três 

meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a 

falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, 

estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 

37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de 

exoneração dela, independentemente de motivo”. Nesse sentido: 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR 

FALTA DE PAGAMENTO - SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO 

LOCADOR - LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 59, § 

1º, IX, DA LEI Nº 8.245/91 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Para 

a concessão da liminar de despejo por falta de pagamento, incumbe ao 

requerente comprovar a ausência de pagamento; prestar caução 

referente ao valor de três meses de aluguel; e demonstrar a ausência de 

qualquer das garantias contratuais previstas no art. 37 da Lei do 

Inquilinato (art. 59, § 1º, IX, Lei nº 8.245/91)." (TJMT – 5ª Câm. Cível, AGI nº 

126709/2011, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 28/03/2012). Com tais 

considerações, verifica-se que há o contrato de locação acostado ao ID. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 14 de 617



11408621, razão pela qual o deferimento do pleito liminar merece acolhida, 

eis que não pode a parte autora manter contrato com um locatário que 

descumpre as disposições contratuais, deixando de efetuar o pagamento 

dos aluguéis. Considerando a insuficiência de recursos por parte do 

requerente, bem como o valor do débito do requerido, a prestação de 

caução se torna desnecessária. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DETERMINADA PRESTAÇÃO DE 

CAUÇÃO NO VALOR EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL, PARA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. Desnecessária a caução 

de três meses a que se refere o art. 59, § 1º, inc. IX, da Lei nº 8.245/91. 

Além de notória a insuficiência de recursos por parte dos requerentes, a 

partir do evento da antecipação de tutela (art. 273, do CPC), o deferimento 

de pleito liminar de despejo não mais se sujeita às limitações do citado 

dispositivo, embora, via de regra, venha sendo exigida a prestação de 

caução, como forma de se harmonizar os dois regramentos. Precedentes 

desta Corte. Imperativo o acolhimento do inconformismo, para dispensar 

os agravantes da prestação de caução, devendo o juízo a quo apreciar o 

pedido liminar de despejo. Agravo de instrumento provido, em decisão 

monocrática”. (Agravo de Instrumento Nº 70048557672, Décima Sexta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio dos 

Santos Caminha, Julgado em 24/04/2012). “PROCESSO CIVIL - AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - LIMINAR - DISPENSA DA 

CAUÇÃO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. Conquanto a 

prestação de caução seja requisito para o deferimento da liminar de 

despejo, na forma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, inserido pela 

Lei12.112/09, em situações excepcionais, comprovando o locador que não 

possui recursos financeiros para fazê-lo, a garantia pode ser 

dispensada”. (TJ-MG. Agravo de Instrumento Nº 10000150175065001, 

Décima Segunda Câmara Cível. Relator: Saldanha da Fonseca, Julgado em 

24/08/0015). Assim, concedida a gratuidade da justiça ao requerente, o 

que dispensa a prestação de caução, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA e determino a expedição de mandado para que o requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel, voluntariamente, sob pena 

de despejo compulsório. Conste do mandado que poderá o locatário evitar 

a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 

(quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e 

independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a 

totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62 

(artigo 59, inciso IX do §1 c.c § 3º da Lei nº 8.245/91). Designo audiência 

de tentativa de conciliação para o dia 12 de abril de 2018, às 14h20min, a 

ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca. Cite-se o requerido, com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de 

que a contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que, o não comparecimento injustificado de qualquer das partes 

à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Alta Floresta/MT, 29 de janeiro de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000486-37.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TROPICAL PISOS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000486-37.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

EXECUTADO: BRASIL TROPICAL PISOS LTDA 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, 27 de fevereiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000465-61.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA APARECIDA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO)

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000465-61.2018.8.11.0007 

AUTOR: MARTA APARECIDA DOS SANTOS RÉU: BANCO DO BRASIL S.A 

Vistos. Inicialmente, DEFIRO os benefícios da assistência judiciária gratuita 

à parte autora, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. Vislumbro 

que o Requerente pleiteia a inversão do ônus da prova, com fulcro no 

inciso VIII, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor. Com a entrada 

em vigor do Novo Código de Processo Civil, a inversão do ônus da prova 

assume inovadora roupagem, eis que detalhadamente regulada pelo Art. 

373. A fim de bem clarificar a alteração sobre a distribuição do ônus da 

prova, transcrevo os §§1º e 2º do referido dispositivo normativo adiante: § 

1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o 

encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 

do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, 

desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à 

parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. §2º 

A decisão prevista no §1º deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. Noutros termos, verificando o Magistrado que há excessiva 

dificuldade na produção de prova por uma das partes, o ônus da prova 

poderá ser redistribuído mediante decisão fundamentada, devendo-se 

oferecer à parte que recebeu tal encargo, a oportunidade de dele se 

desincumbir. Consoante preleciona o art. 2º, é vedado a transferência de 

ônus excessivo ou impossível, posto que não poderá ser cumprido por 

qualquer uma das partes. Verifica-se que o §1º do art. 373 do CPC, bem 

se aplica ao caso sub judice, tendo em vista que é ônus extremamente 

dificultoso que a parte Requerente colija aos autos documentos que 

estejam em posse da Requerida, imprescindíveis à solução da 

controvérsia, quais sejam os documentos hábeis a comprovar suposta 

inadimplência do contrato de n. 832.789.119. Sendo assim, DEFIRO a 

inversão do ônus da prova somente e especificamente quanto às provas 

que estejam em posse da Requerida atinentes à relação de consumo ora 

guerreada, bem como a existência ou não da suposta dívida. Passo a 

análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Insta delinear que 

de acordo com o Novo Código de Processo Civil, o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela deverá ser avaliado sob a nomenclatura das “Tutelas 

Provisórias”. Pela Lei 13.105/15, as tutelas provisórias distinguem-se entre 

tutelas de urgência e tutelas de evidência, sendo que a primeira 

pressupõe a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (art. 300 e ss., NCPC), enquanto a última prescinde de tal 

análise, sendo cabíveis nos hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 

311. No vertente caso, vislumbro que assiste razão a parte Requerente, 

uma vez que estão presentes os elementos que evidenciam a 

probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme disposto no artigo 

300 do CPC. A probabilidade do direito do Requerente se consubstancia 

no fato do débito estar “sub judice”. Há também urgência no pedido, de 

forma que o perigo de dano é evidente, pois o requerente encontra-se 

com seu nome junto ao Serasa, o que lhe impede de realizar compras no 

comércio local. Desta feita, DEFIRO a LIMINAR e DETERMINO que o BANCO 

DO BRASIL S. A. exclua, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o nome da 

autora de quaisquer cadastros restritivos de crédito, relativo ao contrato 
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de n. 1832.789.119, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), até o limite de 30 (trinta) dias. Outrossim, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 26 de abril de 2018, às 15h00min, a ser realizada no 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC. Cite-se a 

Requerida e intime-se o Requerente, devendo constar no mandado que 

compareça no local, dia e hora acima indicados acompanhados de 

advogados ou Defensores Públicos (§9º, art. 334), consignando que o 

não comparecimento injustificado será considerado como ATO 

ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA e será aplicada MULTA DE ATÉ 

2% (DOIS PORCENTO) do valor da causa (§8º, art. 334). Restando 

infrutífera a conciliação, a peça contestatória deverá observar o prazo do 

art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação, e que os fatos 

aduzidos na inicial, se não impugnados serão presumidos como 

verdadeiros, de acordo com o disposto no art. 341 e 344, todos da Lei 

13.105/13. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 25/2018     O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz 

de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra 

do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 

etc...   RESOLVE:   CONCEDER a servidora SIRLENE APARECIDA SILVA, 

Matrícula nº 2883, Oficial de Justiça desta Comarca, 15 (quinze) dias de 

Licença-Prêmio, conforme decisão proferida nos autos de Pedido de 

Licença-Prêmio CIA nº 0117495-97.2014.811.0004, Id. 185892, referente 

ao quinquênio de 24.2.2008 a 24.2.2013, a ser usufruída no período de 

19.2.2018 a 5.3.2018.     Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do 

Garças, 23 de fevereiro de 2018.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA JUIZ 

DE DIREITO DIRETOR DO FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL       DF/mgstable

 PORTARIA nº 25/2018

 O Doutor MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...

 RESOLVE:

 CONCEDER a servidora SIRLENE APARECIDA SILVA, Matrícula nº 2883, 

Oficial de Justiça desta Comarca, 15 (quinze) dias de Licença-Prêmio, 

conforme decisão proferida nos autos de Pedido de Licença-Prêmio CIA nº 

0117495-97.2014.811.0004, Id. 185892, referente ao quinquênio de 

24.2.2008 a 24.2.2013, a ser usufruída no período de 19.2.2018 a 

5.3.2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Barra do Garças, 23 de fevereiro de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

 EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 DF/mgs

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 143384

Numeração Única: -

Unidade de origem: Barra do Garças

Tipo de ação: Pré-Processual

Requerente: Geraldo José da Silva

 Advogado(s): Reinaldo Leite de Oliveira - OAB 12.971 MT

Requerido: Cleiton de Carvalho Nunes

 Sergio Alves de Sousa

Sergio Alves de Sousa

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Barra do Garças para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 15/03/2018 às 15:00

Endereço: Rua Francisco Lira, 1051, Jardim Sena Marques - CEP.: 78600-000

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012408-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAONI FLEMING MORATO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LETICIA AZEVEDO BRAZ OAB - RJ0208791A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte promovida, por meio de seu advogado, para 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração apresentados nos 

autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-90.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LORENA VARJAO ALVES OAB - MT9790/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

VARJAO ALVES - MT9790/O, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 09/05/2018 Hora: 13:20 (MT), sob pena 

de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011566-53.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO REZENDE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO VILELLA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente EVERALDO REZENDE RIBEIRO, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: CLAUDINO 

BORTOLANZA - MT0021716A para se manifestar acerca da certidão do 

senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito diligência positiva no ID 

11525492, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012405-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO KOTHE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERREIRA DIAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Grazziely Barros do Prado OAB - GO0032500A-N (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de execução judicial onde ocorreu o pagamento da dívida, 

razão pela qual nos termos do art. 924, I, bem como atento ao disposto no 

art. 925, todos do Código de Processo Civil, mediante o liquidação da 

dívida já realizada de acordo com os autos, declarando EXTINTO o 

processo em apreço. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. 2- Cumpre ressaltar que o bem anteriormente constrito 

encontra-se liberado junto ao sistema Renajud e ainda, quanto ao 

levantamento do protesto, cabe à parte providenciar o ato, sendo 

desnecessário o envio de ofícios deste juízo. 3- Publique-se. 4- 

Registre-se. 5- Intime-se. 6- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010645-60.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND (EXEQUENTE)

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY RODRIGUES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES OAB - MT0021665A (ADVOGADO)

MANOELA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0022280A (ADVOGADO)

 

1- Trata-se de embargos à execução por meio do qual a parte 

executada/embargante alega excesso nos valores cobrados, contudo não 

efetuou a garantia de juízo para tanto. 2- Pois bem, consoante os 

princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, em 

especial os da economia e celeridade processual, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título executivo 

extrajudicial, a parte oponente deve garantir a execução, como condição 

para embargar. Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE: “É 

obrigatória à segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”. 3- De outra forma não poderia ser, já que oportunizar à parte 

opor-se mediante embargos sem a necessária garantia do Juízo, em 

havendo desacolhimento da pretensão embargante, causar maior prejuízo 

ao exequente, porquanto não se garantirá a localização de bens passíveis 

de cobrir-lhe o direito perseguido. Assim, verificada a figura incabível da 

oposição de embargos perante os Juizados Especiais Cíveis sem que o 

Juízo esteja seguro, a rejeição liminar dos embargos é medida que se 

impõe. 4- Ante o exposto, atento aos princípios que norteiam o 

procedimento dos Juizados Especiais, REJEITO os presentes embargos à 

execução, ante a falta de garantia do Juízo. 5- Sem condenação de 

honorários, a teor do disposto no art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 6- Condeno o 

embargante as custas processuais por expressa previsão no art. 55, 

paragrafo único, II da Lei n.º 9.099/95. 7- Intime-se o exequente para, em 

15 (quinze) dias, juntar aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena 

de extinção. 8- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ROGER FERNANDES - MT0008343A-O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/05/2018 

Hora: 13:40/mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GONCALVES MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AOTORY DA SILVA SOUZA - MT0014994S, 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 09/05/2018 Hora: 13:40 , sob pena de revelia.BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-08.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES LEY TEIXEIRA MOTA (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) Advogado 

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

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/05/2018 

Hora: 14:20 /MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-09.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVANI JESUS DE SOUSA MATOS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO OAB - MT0013327A 

(ADVOGADO)

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - 

MT0013327A, MAURICIO COSTA BARBOSA - MT19457/Opara que 

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

Hora: 12:00 */MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002130-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCCAS RODRIGUES GOMES OAB - MT22216/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL 

(REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: LUCCAS RODRIGUES GOMES - MT22216/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 09/05/2018 

Hora: 14:40 /mt , sob pena de contumácia e extinção do processo.BEM 

COMO A LIMINAR DEFERIDA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-33.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

UELSON DUARTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

 

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

do(a) REQUERENTE: ADELMO HENRIQUE OLIVER - MT18461/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 20/03/2018 

Hora: 17:00/MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-10.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA BRITO SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED - ARAGUAIA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

 

1. Atento aos pedidos confeccionados pela parte exequente, em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 17 de 617



observância ao disposto no art. 52, da Lei n.º 9.099/1995 interpretado em 

conjunto com o art. 513 c/c art. 525, c/c art. 536, todos do CPC, 

observando os princípios orientadores da celeridade e da informalidade, 

DETERMINO seja intimado o executado para no prazo previsto no art. 523 

do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente à 

multa anteriormente aplicada. 2. Ultrapassado o prazo acima e não tendo 

ocorrido o cumprimento da obrigação, faça conclusos para penhora por 

meio das ferramentas eletrônicas. 3. Outrossim, DETERMINO que a parte 

exequente informe se a sentença foi ou não cumprida, sob pena de 

extinção pelo cumprimento integral da obrigação. 4. Expeça-se o 

necessário. 5. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012136-10.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI APARECIDA BRITO SILVA (REQUERENTE)

MARCOS ANTONIO CONTEL SECCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED - ARAGUAIA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DO VALE MASCARENHAS OAB - GO0019638A (ADVOGADO)

 

Petição em pdf

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (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)

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 30 de Janeiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011431-12.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL ALVES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI RODRIGUES DE LIMA OAB - MT0016653A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011431-12.2014.811.0004 Pólo Ativo: SANDOVAL ALVES DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: ANNE FERREIRA DE OLIVEIRA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIA CELIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)
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Autos nº 1000013-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: NUBIA CELIA DA SILVA 

Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é auxiliar de serviços gerais em desvio de função como técnico 

administrativo (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / NIVEL 1, porém 

alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE B-C / NIVEL 4, pugnando 

pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, bem como as parcelas 

vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte autora aduz que que seja 

aplicado o aumento das verbas de insalubridade que a autora tem direito, 

bem como requerer as verbas retroativas, e ainda receber a 

desvalorização da conversão da moeda, denominada URV. A PREFEITURA 

DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente citada, apresentou contestação 

alegando que não possui dotação orçamentária para pagamento da 

elevação de nível da parte autora, bem como requerendo improcedência 

dos demais pedidos. Quantos as verbas de elevação de nível, a autora 

comprova através dos documentos que possui direito a elevação. No 

entanto, verifico que a autora solicita elevação reciproca da classe B e C, 

ora, se a autora já alega possuir direito de permanecer na classe C, 

evidente que não poderá receber aumento por duas classes, sendo certo 

que deverá ser enquadrada na classe C. Quanto ao nível, da mesma 

forma a autora comprova possuir direito de se elevar para o nível 4, o que 

poderá ser acolhido, devendo receber as verbas retroativas. Quanto ao 

pedido de insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não 

reconhece a possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme 

segue: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE 

INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em 

acréscimo de remuneração, como no caso dos adicionais de 

periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente 

ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. Quanto ao pedido de URV, 

o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como a Turma Recursal Única, 

fixaram entendimento no sentido de que é vedado o processamento nos 

Juizado Especiais de ações cujo objeto é a cobrança de crédito oriundo de 

diferença relativa a conversão de moeda para URV. Os precedentes 

foram fixados, entre outros, no julgamento do Conflito de Competência –CC 

n.º 113619/2014 – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Públicoe 

Coletivo – julgado em 7 de maio de 2015 e também em diversos Recursos 

Inominados. A Turma Recursal firmou entendimento no seguinte sentido: E 

M E N T ARECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE APURAR O 

QUANTUM DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO 

STJ E DO TJMT. PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – 

RECURSO PROVIDO.Havendo complexidade no objeto da prova a ser 

produzida, o Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a 

demanda (Enunciado nº. 54 do FONAJE e STJ em RMS 30170/SC).O 

reconhecimento da competência ou da incompetência do Juizado Especial 

não deve levar em consideração apenas o valor atribuído à causa, mas, 

principalmente, a eventual complexidade na produção da prova ou na 

apuração do valor que seria devido, se houver necessidade de realizar a 

denominada liquidação da sentença."Somente em liquidação de sentença 

há de se apurar a efetiva defasagem remuneratória devida aos servidores 

públicos decorrente do método de conversão aplicado pelo Município em 

confronto com a legislação federal, de modo a evitar eventual pagamento 

em duplicidade e o enriquecimento sem causa" (AgRg nos EDcl no Resp 

1.237.530/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 2ªT, DJe 13/6/2012).Se o STJ 

e o TJMT reconhecem ser imprescindível a realização da liquidação de 

sentença para apurar eventual valor devido de indenização a servidor 

público, pela diferença de URV, o Juizado Especial é incompetente para 

julgar a causa, pois não pode haver decisão ilíquida.Recurso conhecido e 

provido.”(TJMT – Turma Recursal Única - RI – 281/2015, data de 

julgamento 14/07/2015 – Relator Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes). 

Observa-se que na instância revisora das decisões deste juízo operou-se 

modificação na jurisprudência, que passou a tratar o Juizado da Fazenda 

como foro inapropriado para o processamento da ações nas quais 

discute-se a cobrança pretendida, de forma que o de pedido será julgado 

sem análise de mérito, por incompetência, possibilitando a parte demandar 

perante o juízo próprio. Entendimento (AC 70056234115 TJ/RS). 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do 

pedido formulado pela parte autora, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE 

BARRA DO GARÇAS/MT a elevar sua CLASSE PARA C e o seu NIVEL 

PARA 4, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa de R$200,00 ao 

limite de R$3.000,00 por ato descumprido. B) CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento da quantia de R$2.979,00 (dois mil, novecentos e setenta e 

nove reais), mais as parcelas vencidas no decorrer do processo 

referente a elevação de NIVEL, acrescido de juros moratórios calculados 

com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. C)Julgo improcedente o pedido de recebimento de 
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parcelas vencidas e vincendas referente a elevação de classe, 

considerando que o autor não colacionou aos autos tabela dos valores 

pleiteados, não podendo haver sentença ilíquida na sede dos Juizados, 

assim, caberá apenas a implementação a partir da sentença referente a 

elevação de classe. D) SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de 

insalubridade. E) Em razão da incompetência do Juízo julgo sem análise de 

mérito o pedido de conversão de URV. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000205-27.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO TOLEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000205-27.2017.811.0004 Pólo Ativo: NIVALDO TOLEDO Pólo 

Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora objetiva o recebimento do 

percentual de 20% (vinte por cento) de insalubridade ao qual alega ter 

direito na função que desempenha, conforme laudo e documentos em 

anexo. Na contestação, o MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT, aduz 

que a parte autora não executa nenhuma atividade insalubre, não havendo 

que se falar em pagamento de insalubridade. Pois bem, em analise 

detalhada aos autos, verifico que a parte autora comprova que exerce o 

cargo de auxiliar de serviços gerais em desvio de função (SUS). No 

entanto, a jurisprudência recente não reconhece a possibilidade do 

recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO INOMINADO. 

SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE 

PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU PERICULOSIDADE. 

SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os comandos do artigo 7º, da 

CF/88, que acarretem em acréscimo de remuneração, como no caso dos 

adicionais de periculosidade e insalubridade, não podem ser deferidos 

cumulativamente ao regime remuneratório por subsídio, pois este presume 

que situações excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já 

estejam considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem 

inerentes às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, 

da Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora não podem ser acolhidos, ante a inexistência 

de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido formulado pela parte autora, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001751-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE GOMES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO BORTOLANZA OAB - MT0021716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001751-20.2017.811.0004 Pólo Ativo: NEIDE GOMES LIMA Pólo 

Passivo: ABRIL COMUNICAÇÕES S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 
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prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde 

suscita a parte autora em resumo, que possui a assinatura de uma revista 

com a reclamada, no entanto começou a receber mais quatro revistas que 

não contratou, e as cobranças das mesmas, e por ter pago por mais de 05 

anos requer a devolução dos valores pagos. A Reclamada na 

contestação, alega que o serviço foi devidamente contratado pela parte 

autora, no entanto apresenta renovação de contratos sem assinaturas e 

em nome de terceiros que não fazem parte da relação jurídica neste 

processo. Com efeito, cabe a parte autora fazer o mínimo de prova das 

suas alegações, no caso alega que foi cobrado indevidamente por cinco 

anos, no entanto apresenta somente um comprovante de fatura bancária 

onde demonstra a cobrança de futuras doze parcelas no valor de 

R$42,00, sendo que o contrato de renovação da autora é a cada três 

anos e não comprovou que antes existia cobrança indevida, pois não 

apresentou nenhum documento. 3.1.REPETIÇÃO INDÉBITO No caso, 

considerando que existia duas parcelas em seu extrato bancário da 

reclamada, sendo que existente somente um vinculo comercial, entendo 

por considerar indevida a parcela maior de R$42,00, ao qual deverá ser 

restituída em dobro a autora, no que tange a quantia de R$1.008,00 (um mil 

e oito reais) já em dobro, conforme determina o artigo 42 do CDC: Art. 42. 

Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a 

ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou 

ameaça. Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável. Deste modo, revela-se nítido, o direito do 

consumidor de ver restituído o valor pago indevidamente, ou seja, por 

serviço não contratado. 3.2 DANOS MORAIS É pacífico na nossa 

jurisprudência que o dano moral não depende de prova, bastando 

comprovação do fato que o causou, mesmo porque, o dano moral apenas 

é presumido, uma vez que é impossível adentrar na subjetividade do outro 

para aferir a sua dor e a sua mágoa. Verifico que o fato do autor ser 

cobrado indevidamente por serviços não prestados, caracteriza o direito 

de reparação por danos morais. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. COBRANÇAS DE VALORES ACIMA DO PACTUADO E 

POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS 

TERMOS DO CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

ARTIGO 14 DO CDC. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 1.6 E 1.8 DAS 

TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DO PARANÁ. DANO MORAL 

CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ? 

DESPROVIMENTO. VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. , 

decidem os Juízes integrantes da Primeira Turma Recursal do Estado do 

Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao 

recurso, nos exatos termos deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0001687-31.2012.8.16.0176/1 - Wenceslau Braz - Rel.: Leo Henrique 

Furtado AraÃºjo - - J. 09.03.2015) (TJ-PR - RI: 000168731201281601761 

PR 0001687-31.2012.8.16.0176/1 (Acórdão), Relator: Leo Henrique 

Furtado AraÃºjo, Data de Julgamento: 09/03/2015, 1ª Turma Recursal, 

Data de Publicação: 25/03/2015) (grifo nosso) Desse modo, é de se 

salientar que o prejuízo moral experimentado pelo Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele 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. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a 

hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e 

constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, 

para o imperioso atendimento das vias adequadas. A respeito do valor da 

indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no 

sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. É 

cediço que, para a fixação do valor da indenização, deve-se obedecer 

aos princípios da equidade e moderação, bem como sopesar a capacidade 

econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a 

gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da culpa do 

responsável. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em 

conta a natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do 

ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos se 

desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$4.000,00 (quatro 

mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM 

PARTE DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, o que faço para: a) 

CONDENAR a parte Reclamada ABRIL COMUNICAÇÕES S.A a pagar a 

quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de indenização por danos 

morais ao Reclamante NEIDE GOMES LIMA, valor com incidência de juros 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigos 404 e 405 do 

Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). b) CONDENAR o Reclamado 

a pagar a quantia de R$ 1.008,00 (um mil e oito reais) a Reclamante a titulo 

de dano material, valor atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o 

desembolso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde a publicação 

desta sentença (362 STJ). Como consequência da presente sentença, 

DECLARO INEXISTENTE qualquer contrato entre as partes que não seja da 

revista NOVA ESCOLA. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001771-11.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENTINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA MOURA OAB - MT17880/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001771-11.2011.811.0004 Pólo Ativo: JUVENTINO RODRIGUES 

DOS SANTOS Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte autora em 

resumo, que pretendia descontar um alvará e diligenciou até a agência de 
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Barra do Garças/ MT, após aguardar o período de 05 (cinco) dias, foi 

informado que deveria ser levantado na agência de Canarana e depois de 

se deslocar até Canarana foi informado que somente poderia ser retirado 

em Agua Boa, e por ter que ir a diversos lugares para conseguir levantar 

o alvará requer a reparação pelo abalo moral sofrido. A Reclamada na 

contestação aduz que é procedimento interno no banco a espera de 

alguns dias para liberação dos valores, visando a segurança da 

transação, e que apesar da demora o autor já recebeu o valor do alvará 

não havendo motivo para o ingresso da presente, não restando 

comprovado o abalo moral. Pois bem, em analise aos documentos 

apresentados pelo autor, verifico que o mesmo registrou o boletim de 

ocorrência na cidade de Canarana, sendo que em nenhum momento 

mencionou que esteve na agência da Barra, sendo que apenas informou 

que após dar entrada em Canarana dirigiu até a cidade de Aragarças/GO 

para realizar o saque quando soube que o saque deveria ser realizado em 

Agua Boa. Primeiramente, verifico que o autor não comprova domicilio em 

Barra do Garças, pois o comprovante apresentado esta cortado, sendo 

certo que as transações ocorridas não teve nenhuma relação com o 

Banco local, o que já seria cabível a extinção da ação por incompetência. 

Porém, considerando que o processo tramitou até a sentença, onde o 

autor incluiu nos fatos a agência local, entendo que merece o processo 

ser analisado o mérito. Com efeito, o autor não comprova os fatos 

alegados na inicial, sendo que apesar de constar no alvará que o valor 

poderia ser retirado em qualquer agência, deve-se considerar que o 

alvará foi expedido pela comarca de Ribeirão Cascalheira e que o fato da 

liberação do valor ser em Água Boa, pode ter relação com a origem da 

conta do autor, o que o mesmo deixou de comprovar nos autos. Assim, 

entendo que a situação não passou de mero aborrecimento, visto que se o 

autor solicitou a liberação na comarca de Canarana, deveria ter esperado 

para confirmar a liberação do valor e não ter se dirigido a comarca de 

Aragarças, que nem possui agência do Banco do Brasil. No caso, entendo 

que o autor deu causa a situação vivenciada, não passando de mero 

aborrecimento, não passível de reparação. Nesse sentido, forçoso 

reconhecer a inexistência de danos morais, tendo em vista que não restou 

provado o dano, nos termos do artigo 373, I do CPC. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000303-12.2017.811.0004 Pólo Ativo: JERONIMO GONZAGA 

DOS SANTOS Pólo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A . Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. (destaquei e negritei). Da análise do 

processo, verifico que a parte autora requereu a desistência do processo, 

não havendo oposição da reclamada conforme ata de audiência de 

conciliação. De acordo com o artigo 487, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, extingue-se o processo sem julgamento do 

mérito: “VIII – homologar a desistência da ação”. Assim, desistindo à parte 

autora da ação, não há porque a mesma prosseguir, uma vez que esta se 

encerra no momento da homologação de sua desistência. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, VIII do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito.. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE SOUZA ARGOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT0009707S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIOMAR RODRIGUES FARIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR MOURA DO NASCIMENTO OAB - MT19048/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1000233-92.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE DE SOUZA 

ARGOLO Pólo Passivo: CELIOMAR RODRIGUES FARIAS Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a matéria de fato já 

está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos 

autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito no estado do processo, a teor 355, I, do Código de Processo 

Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em decorrência de 

acidente de trânsito, onde aduz a parte Reclamante que estava trafegando 

com seu veiculo, quando foi ultrapassado pelo reclamado ocasionando o 

acidente, conforme boletim de ocorrência em anexo, causando danos em 

seu veiculo, em que o réu se negou a pagar. Na contestação, o 

Reclamado alega que a culpa do acidente foi do autor, pugnando pela 

improcedência da inicial. Pois bem, considerando que o processo trás aos 

autos o boletim de ocorrência, e nele afirma que a culpa do acidente é do 

reclamado que efetuou a ultrapassagem em local indevido, entendo que é 

incontroverso a culpa do réu. Quanto aos pedidos iniciais, entendo que o 

dano material de R$1.965,05 (um mil, novecentos e sessenta e cinco reais 

e cinco centavos), é devido vez que trata-se da franquia do seguro do 

autor, sendo certo que caso fosse efetuado o conserto por vias próprias, 

o valor seria bem superior ao solicitado. Quanto ao pedido de dano pela 

desvalorização do veiculo, entendo que não poderá ser acolhido, tendo 

em vista que a parte autora pleiteia recebimento por um evento não 

ocorrido, e muitas vezes não chegará a ocorrer. E por fim, quanto ao 

pedido de danos morais, estes não podem ser acolhidos, visto que o 

entendimento que danos morais em acidente de transito, é passível 

somente diante da ocorrência de danos físicos, o que não foi provado nos 

autos. 4.DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL 

DO PEDIDOS INICIAIS, com julgamento de mérito nos termos do art. 487, I, , 

para: a) CONDENAR, o Reclamado CELIOMAR RODRIGUES FARIAS a 

pagar a quantia de R$1.965,05 (um mil, novecentos e sessenta e cinco 

reais e cinco centavos) à titulo de indenização por danos materiais ao 

Reclamante JOSE DE SOUZA ARGOLO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do 
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Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). Sugiro improcedência dos 

pedidos de danos morais. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 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. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011361-87.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE ANTONIO FERREIRA 

NETO Pólo passivo: BANCO BMG S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 301 do 

Código de Processo Civil. 2.2. REVELIA Decreto a revelia da promovida 

com base no artigo 20 da lei 9.099/95, pois apesar de devidamente citada 

(evento 7), deixou de comparecer a sessão de conciliação (evento 10) e 

de apresentar contestação. No entanto, considero que a revelia é relativa, 

tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados 

verdadeiros, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. 3. DO 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito no estado do processo, a teor 330, I, do 

Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDEBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora, alega que começou a ser 

cobrada indevidamente por um empréstimo não contratado do banco réu, e 

entrou em contato com o Banco buscando os documentos que comprovam 

o vinculo, porém o mesmo não encaminhou a parte autora. Pois bem, ainda 

que possível a inversão do ônus da prova, como bem asseverado na 

decisão de tutela que foi negada, cabe a parte autora fazer provas 

também de sua alegação. No caso, pela notificação expedida para o 

reclamado pela parte autora, a parte autora menciona que não concorda 

com os valores que estariam sendo descontados há anos, o que no caso 

implica em afirmar que tinha ciência do empréstimo. Ainda, mesmo que no 

holerite esteja constando debito referente a cartão de crédito, não possui 

duas cobranças, fazendo forçoso acreditar que trata-se de um único 

empréstimo. Sendo assim, a questão processual baseia-se na duração do 

empréstimo que pelos comprovantes apresentados até o mês de fevereiro 

de 2018, geraram a cobrança de 20 parcelas, totalizando mais 17 mil reais 

cobrados, fora os meses anteriores que a parte autora não informou nos 

autos. Considerando que o banco Reclamado não apresentou 

contestação, entendo forçoso reconhecer que os valores pagos são 

suficientes para quitação da divida, tendo em vista que o banco não 

informa no holerite a quantidade de parcelas restantes e tampouco abate 

mensalmente a cada pagamento, configurando cobrança indevida. Assim, 

devido o cancelamento das cobranças, porém sem que a parte autora 

tenha direito a restituição do indébito, pois não informando ao processo a 

quantidade de parcelas do empréstimo inicial, não se pode devolver se 

não devidamente comprovado a quantidade de parcelas que deveriam ser 

cobradas. Da mesma forma, no que tange aos danos morais, entendo que 

estes não são devidos pelo mesmo motivo, pois apesar de forçadamente 

aparentar que o banco reclamado esta cobrando parcelas a mais do 

acordado, conforme interesse da parte autora em revisar seu contrato, a 

parte autora na inicial nega o fato de ter mantido o contrato o banco, com 

evidente intuito de favorecer-se, recebendo restituição de parcelas pagas, 

dessa forma, entendo que o simples cancelamento do contrato de 

empréstimo, já garante ao autor a reparação de qualquer fortuito. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, diante da doutrina e da jurisprudência 

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

c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL DO 

PEDIDO INICIAL, para: a)DECLARAR inexistente o contrato de emprestimo 

discutido nestes autos, cabendo ao Banco réu cancelar as cobranças 

desde a prolação desta sentença, sob pena de multa de R$200,00 

(duzentos reais) até o limite de R$3.000,00 (três mil reais) por ato de 

descumprimento. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 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. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos 

Juiza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000027-78.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO FERREIRA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000027-78.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE ANTONIO 

FERREIRA NETO Pólo Passivo: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). 

Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL 

E MATERIAIS, onde suscita a parte autora em resumo que indevidamente 

esta sendo cobrado de um valor de empréstimo não contratado, pugnando 

pela repetição do indébito e condenação do reclamado em danos morais. 

Na contestação, o Banco Reclamado apresenta documentos que 

comprovam a origem do débito, de modo que evidente que as cobranças 

são devidas. Deste modo, entendo que os pedidos iniciais não podem ser 

acolhidos, pois a autora não fez prova de suas alegações. 4. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO 
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PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, com resolução de mérito. Revogo liminar concedida, 

devendo o contrato discutido nestes autos ser restabelecido. Sem custas 

e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010718-66.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERENTE)

LIOBINA MARIA GUIMARAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

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)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010718-66.2016.811.0004 Pólo Ativo: LIOBINA MARIA 

GUIMARAES e outros (1 Pólo Passivo: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, onde em 

resumo aduz a parte autora necessita da realização do exame de 

angio-tomografia de crânio, porém como o mesmo não é disponibilizado 

pelo SUS, ingressou com a presente pugnando por auxilio. A liminar foi 

deferida, e a parte autora conforme comprovação nos autos conseguiu 

realizar o exame, após ter sido bloqueado na conta do reclamado o valor 

necessário para o procedimento. Decorre do art. 196 da Constituição da 

República a obrigação-dever do Estado de assegurar o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para a recuperação, promoção, proteção 

e recuperação da saúde de todos. A Lei 8.080/90 que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes trata da 

organização, direção e gestão do SUS, define ainda competências e 

atribuições das três esferas de governo. Ambos diplomas constituem a 

base normativa necessária ao acolhimento do pleito formulado. Quanto à 

imposição de multa, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tem 

entendimento favorável, vejamos: MANDADO DE SEGURANÇA — 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — 

OBRIGAÇÃO DO ESTADO — APLICAÇÃO DE MULTA COERCITIVA AO 

AGENTE POLÍTICO — POSSIBILIDADE. Cabe ao Estado adotar as 

providências para o fornecimento de medicamento necessário ao 

tratamento de pessoa acometida de Hanseníase. É admissível a imposição 

de multa coercitiva ao agente político responsável pelo cumprimento da 

decisão judicial.Segurança deferida. (MS 134738/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 

15/12/2015). Como se vê a hipótese dos autos é de procedência do 

pedido, porquanto se insere no contexto das garantias básicas da parte 

autora, e de forma que o pedido já foi acolhido e cumprido em liminar deve 

a presente para manter os termos do processo. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA DO pedido para MANTER a liminar 

deferida nos autos, e o faço resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001731-29.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 
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narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001593-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FAGUNDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001654-20.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEY TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 
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necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001594-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 
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do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001564-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001196-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MIGUEL LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 
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sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001194-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-98.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELI FORTE FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 
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os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001258-43.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA VIEIRA TALON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 
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alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011504-18.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ARISTOTELES DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J C NUNES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT0005880S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011504-18.2013.811.0004 Pólo Ativo: ARISTOTELES DA SILVA 

Pólo Passivo: J C NUNES - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001700-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA ROSA RIOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 
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de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos. Ante a absoluta 

falta de provas, a improcedência é o único caminho que a ação pode 

tomar. 4. Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

IMPROCEDENTE os pedidos exordiais. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 06 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012699-33.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRA RIBEIRO DE SOUSA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012699-33.2016.811.0004 Pólo Ativo: LEANDRA RIBEIRO DE 

SOUSA NUNES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012713-17.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012713-17.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOAO CARLOS DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 
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termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001883-77.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI SANTOS CHAPADENSE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001883-77.2017.811.0004 Pólo ativo: CRISTIANI SANTOS 

CHAPADENSE Pólo passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001795-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WOSTTER NEVES RAMALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001795-39.2017.811.0004 Pólo Ativo: WOSTTER NEVES 

RAMALHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. 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. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 
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faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-53.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001807-53.2017.811.0004 Pólo Ativo: OSVALDO GOMES DA 

SILVA Pólo Passivo: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. 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. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001719-15.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ LEITE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001719-15.2017.811.0004 Pólo Ativo: LUIZ LEITE DE 

CARVALHO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 
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responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 
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PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001565-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALMIRANTINA RIBEIRO 

DE MORAES Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 
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lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 
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danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-02.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KELLEN CRISTINA CUNHA VARJAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001597-02.2017.811.0004 Pólo Ativo: KELLEN CRISTINA 

CUNHA VARJAO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. No caso a parte autora ausente na audiência de 

conciliação, não apresentou justificativa, pugnando posteriormente pela 

extinção do presente feito. Em razão do caráter repetitivo da presente 

ação entendo por não acolher o pedido de desistência e analisar o mérito 

da demanda, evitando-se assim tumulto do judiciário com ações neste 

estilo. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da prestação do 

serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por ter por longos 

períodos com os serviços da requerida suspensos. O reclamado, por sua 

vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele quem dera causa ao 

ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua conduta, além de que, 

inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de descer às 

minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os requisitos da 

indenização por dano moral, em caso de responsabilidade objetiva, quais 

sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do agente, a 

existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 
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em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 
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obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001705-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001705-31.2017.811.0004 Pólo ativo: EDIMAR DIAS DA SILVA 

Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES 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. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001721-82.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001721-82.2017.811.0004 Pólo Ativo: MAYCO TEIXEIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 
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conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 
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DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001198-70.2017.811.0004 Pólo Ativo: JURANY RESENDE DA 

CUNHA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 
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relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 
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de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001199-55.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOAO RODRIGUES DOS 

SANTOS Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 
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a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 
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DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001738-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: VAGNA GOMES 

BARCELO Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 
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fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 
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interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Autos nº 1001697-54.2017.811.0004 Pólo Ativo: KIARA ADRIELLE 

PEREIRA ALMEIDA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia. A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. Como se viu nestes autos, o caso se refere a falha da 

prestação do serviço, onde o requerente alegam ter sofrido prejuízo por 

ter por longos períodos com os serviços da requerida suspensos. O 

reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, pois não fora ele 

quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve ilegalidade na sua 

conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser indenizável. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. Antes de 

descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar esclarecer os 

requisitos da indenização por dano moral, em caso de responsabilidade 

objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou omissão por parte do 

agente, a existência de um dano causado a outrem e, por fim, a relação de 

causalidade entre esse dano e o fato imputável ao agente. Dessa feita, 

quanto ao requisito culpa, no caso dos autos, sua análise é prescindível já 

que se está tratando de “responsabilidade objetiva”, bastando a prova do 

evento danoso e o nexo causal para que se afigure o dever de indenizar, 

conforme orientação de SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva 

a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor 

relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano 

experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, 

quer tenha este último agido ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que 

não merece prosperar a tese quanto à necessidade da efetiva 

comprovação dos prejuízos concretos efetivamente sofridos pelo autor. 

No tema, valiosas a considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais": "... danos 

morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos 

aspectos da sua personalidade, em razão de investidas injustas de 

outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, 

causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e 

sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da 

Magistratura, p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral 

prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" 

(Resp. n. 331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais 

casos, a concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 47 de 617



está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 

TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 
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a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011049-19.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISRAEL MAGNO CARNIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO ANTONIO DA SILVA FILHO OAB - MT0016287A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011049-19.2014.811.0004 Pólo Ativo: ISRAEL MAGNO CARNIEL 

Pólo Passivo: VALDIVINO BATISTA DE ANDRADE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010077-49.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SOUZA SANTANA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN REGIS BURJACK DOS SANTOS FIGUEREDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010077-49.2014.811.0004 Pólo Ativo: CREUZA SOUZA 

SANTANA - ME Pólo Passivo: LILIAN REGIS BURJACK DOS SANTOS 

FIGUEREDO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, qual seja apresentar dados bancários para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 49 de 617



transferia dos valores depositados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 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. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010397-02.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

A. A. BETTINI CORRETORA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILTON OLIVEIRA BRITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO DA CONCEICAO NEVES OAB - MT0014897A (ADVOGADO)

ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA OAB - MT0017086A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010397-02.2014.811.0004 Pólo Ativo: ALCIONE ALVES BETTINI 

e outros (1) Pólo Passivo: NILTON OLIVEIRA BRITO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 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. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES RUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001203-92.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALCIDES RUFINO DA 

SILVA Pólo Passivo: CLARO S/A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo 

Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. Nesse contexto, 

sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, onde 

os autores alegam que na cidade de General Carneiro, sofre 

constantemente a interrupção no serviço de telefonia . A parte Reclamada 

em fase de contestação alega que as alegações não devem prosperar 

vez que o serviço móvel esta sujeito a variações de acordo com o tempo, 

distância, entre outros fatores, e ainda que não restou comprovado os 

danos morais. No caso, a parte autora minutos antes da audiência de 

conciliação, pugnou pela desistência do processo. Em razão do caráter 

repetitivo da presente ação entendo por não acolher o pedido de 

desistência e analisar o mérito da demanda, evitando-se assim tumulto do 

judiciário com ações neste estilo. Como se viu nestes autos, o caso se 

refere a falha da prestação do serviço, onde o requerente alegam ter 

sofrido prejuízo por ter por longos períodos com os serviços da requerida 

suspensos. O reclamado, por sua vez, asseverou que não teve culpa, 

pois não fora ele quem dera causa ao ocorrido, por isso não houve 

ilegalidade na sua conduta, além de que, inexistiu o efeito danoso a ser 

indenizável. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. Antes de descer às minúcias do caso concreto, 

tenho por salutar esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, 

em caso de responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma 

ação ou omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a 

outrem e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato 

imputável ao agente. Dessa feita, quanto ao requisito culpa, no caso dos 

autos, sua análise é prescindível já que se está tratando de 

“responsabilidade objetiva”, bastando a prova do evento danoso e o nexo 
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causal para que se afigure o dever de indenizar, conforme orientação de 

SÍLVIO RODRIGUES: “Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou 

dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde 

que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima 

e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido 

ou não culposamente”.[1] Frise-se, ainda, que não merece prosperar a 

tese quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos 

concretos efetivamente sofridos pelo autor. No tema, valiosas a 

considerações de Carlos Alberto Bitar, em matéria publicada sob o título 

"Reparação Civil por Danos Morais": "... danos morais são lesões sofridas 

pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em certos aspectos da sua 

personalidade, em razão de investidas injustas de outrem. São aqueles 

que atingem a moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe 

constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações 

negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 1996 - Tribuna da Magistratura, 

p. 37). Na concepção moderna da reparação do dano moral prevalece a 

orientação de que a responsabilização do agente se opera por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 

331.517/GO - Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a 

concepção atual da doutrina orienta-se no sentido de que a 

responsabilização do agente causador do dano moral opera-se por força 

do simples fato da violação (dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, 

surge a necessidade da reparação, não havendo que se cogitar da prova 

do prejuízo, se presentes os pressupostos legais, para que haja a 

responsabilidade civil (nexo de causalidade). Sobre o tema, valiosa a lição 

de Sérgio Cavalieri Filho: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos 

mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 

demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza 

ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria 

ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através 

dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à 

fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Em regra, o simples descumprimento de contratação não se apresenta 

como fator que se evidencie como elemento possível de causar lesão à 

esfera extrapatrimonial do indivíduo. Contudo, insta ressaltar que é 

imperioso o reconhecimento de que o fundamento da contratação 

apresenta-se como de grande relevância para perquirição da potencial 

lesividade da conduta implementada pela reclamada. No presente caso, a 

parte autora sustenta a existência de dano moral em decorrência de 

suspensão/interrupção injustificada da prestação dos serviços 

telefônicos. Entendo que tais fatos, por se enquadrarem em mero 

descumprimento contratual, não causaram à parte autora abalo psíquico 

autônomo independente do constrangimento normalmente trazido pelo 

mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento profundo, não 

ferindo qualquer direito de personalidade do requerente. Vê-se que se 

está diante de mero dissabor da vida moderna ou de simples percalços a 

que estão sujeitos todas as pessoas inseridas em uma sociedade, tendo 

em vista que os incômodos sofridos pela parte autora não ultrapassaram 

os limites daqueles que podem – e devem – ser absorvidos pelo homo 

medius, pois percebe-se a ocorrência, em realidade, de má execução 

contratual, a qual, regra geral, não dá ensejo a tal espécie remuneratória. 

Isto inclusive porque a parte autora não comprova efetivamente o prejuízo 

e a ausência da disponibilização do serviço. Tal entendimento, inclusive, já 

se encontra pacificado no âmbito das Turmas Recursais Cíveis do Rio 

Grande do Sul. Em Encontro promovido na cidade de Gramado em 2005, 

extraiu-se a seguinte proposição, que se encontra editada na página do 

Tribunal de Justiça junto à Internet (www.tj.rs.gov), no ícone Juizados 

Especiais: Proposição nº 5 – “O descumprimento ou a má execução dos 

contratos só gera danos morais de forma excepcional, quando violarem 

direitos da personalidade”. Portanto, malgrado o entendimento sustentado 

pela parte autora, tenho que a suspensão/interrupção do seu terminal 

telefônico por si sós, não levam à caracterização do dano narrado na 

inicial. Assim decide a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA Recurso Inominado: 0047167-13.2012.811.0001 Classe CNJ 460 

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT Recorrente(s): 

ERCIO PAES DA COSTA Recorrida(s): AMERICEL - CLARO CELULAR S/A 

Juiz Relator: Valmir Alaércio dos Santos Data do Julgamento: Cuiabá/MT, 

14 de maio de 2013. E M E N T A: RECURSO INOMINADO - INTERRUPÇÃO 

DO SERVIÇO TELEFÔNICO A TODOS OS USUÁRIOS - PROBLEMAS 

TÉCNICOS - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA - AUSÊNCIA DE 

ALEGAÇÃO NA EXORDIAL DE FATO GERADOR DO DANO MORAL, ALÉM 

DA SIMPLES INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO - MERO DISSABOR - 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL NOS MOLDES DO ART. 285-A DO CPC - RECURSO IMPROVIDO. A 

simples interrupção temporária dos serviços de telefonia de celular a 

todos os usuários, em razão de problemas técnicos e operacionais da 

concessionária, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, 

não é suficiente para gerar dano moral indenizável in re ipsa. Recurso 

improvido.” Transcrevo trecho de parte da fundamentação do judicioso 

voto do MM. Juiz de Direito Dr. Valmir Alércio dos Santos, relator do 

recurso inominado, cuja ementa colacionei acima: “Neste caso, a prova 

processual é minguada, não sendo possível eventual complementação 

testemunhal para comprovar que o telefone celular estava ativo na época 

que houve a alegada interrupção do serviço telefônico. Além disso, deve 

ser ponderado que a suspensão ou o bloqueio indevido dos serviços do 

telefone celular pela concessionária, individualmente de um consumidor, 

pode gerar dano moral, pois se alguém procurar efetuar ligações 

normalmente recebe informação de que o telefone está impossibilitado de 

receber chamadas, e poderá concluir que houve algum problema, como 

por exemplo, inadimplência, ausência de crédito etc. O mesmo não ocorre 

se a interrupção dos serviços de telefonia for de caráter geral, causada 

por problemas técnicos, em que todos os usuários ficam impossibilitados 

de utilização dos serviços, pois não haverá mensagem de que aquele 

telefone está impossibilitado de receber ligação, assim a imagem pessoal 

do destinatário da ligação telefônica não será maculada. Dessa forma, a 

suspensão ou o bloqueio dos serviços telefônicos, individualmente do 

consumidor (não é o caso dos autos), deve ser tratada de forma 

diferenciada da interrupção dos serviços a todos os usuários, por 

problemas técnicos da operadora . Sendo assim, depois de muito refletir 

sobre a situação de suspensão ou bloqueio dos serviços telefônicos 

individual e de interrupção dos serviços de natureza geral, embora na 

prática geram a impossibilidade de utilização do telefone, devem 

analisadas de forma diversas, para fins concessão ou não de indenização 

a título de dano moral, por isso altero o meu modo de decidir. Há diversas 

decisões de vários Tribunais de que a simples interrupção temporária dos 

serviços telefônicos de caráter geral, em razão de problemas técnicos, 

não gera dano moral, como abaixo se vê: Prestação de serviços 

telefônicos. Declaratória. Alegação de interrupção temporária da 

prestação de serviço de telefonia. Inexistência de dano moral. Recursos 

providos. . (TJSP - CR 1127349004 SP ? Rel. Des. Rosa Maria de Andrade 

Nery ? J. 13/08/2008 ? 34ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 27/08/2008) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANO MORAL INDENIZAÇÃO IMPERTINENTE 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. A simples e 

temporária interrupção dos serviços telefônicos, por problemas técnicos e 

operacionais da concessionária, não constitui dano imaterial indenizável. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NULIDADE PROCESSUAL 

CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTÊNCIA RECURSO NÃO PROVIDO. 

Conformando-se as partes com as provas até então produzidas nos 

autos, declinando do direito de produção de quaisquer outras, pertinente o 

julgamento antecipado da lide. (TJSP - APL 9204086622009826 SP - 

9204086-62.2009.8.26.0000 ? Relator Des. Paulo Ayrosa ? J. 28/02/2012 - 

31ª Câmara de Direito Privado ? Publ. 28/02/2012). Ação cominatória com 

pleito indenizatório cumulado. Danos morais atribuídos à interrupção de 

serviço telefônico. Inocorrência, porém, de repercussão daquele fato no 

plano dos direitos de personalidade. Indenização indevida. Apelação 

provida. (TJSP - Apelação: APL 21650820128260161 SP 

0002165-08.2012.8.26.0161 R. Des. Arante Theodoro ? 36ª Câmara de 

Direito Privado - J. 26/07/2012 ? Publ. 27/07/2012) APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO 

SERVIÇO. AGRESSÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL NÃO RECONHECIDA. 

Consoante orientação majoritária da jurisprudência do Augusto STJ, a 

interrupção indevida e ocasional do serviço de telefonia, por curto período 

de tempo, em razão de problemas técnicos de transmissão de sinal, não é 

passível de render indenização por danos morais. Caso concreto que não 

se afasta dessa situação hipotética. Sentença reformada para afastar a 

condenação ao pagamento de indenização. (TJRS - Apelação Cível: AC 

70039630645 RS ? Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra ? J. 17/02/2011 ? 18ª 

Câmara Cível ? Publ. 17.03.2011) CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. 

TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LINHA 
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TELEFÔNICA COM FUNCIONAMENTO PRECÁRIO. USO DO CELULAR 

INVIABILIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO 

SINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Alegação da parte autora 

de que há três meses, houve a interrupção imotivada dos serviços de 

telefonia móvel prestados pela ré, inviabilizando o uso do celular desde 

então. 2. Malgrado a ausência de prova de que a parte autora houvesse 

usado seu terminal telefônico no interregno, esta não pugnou pelo 

restabelecimento do sinal, permitindo-se a conclusão de que a ré resolveu 

o problema na esfera administrativa. 3. Ausência, ademais, de menção a 

protocolos de atendimento ou outra prova de tentativa de solução 

administrativa dos defeitos alegados. 4. Danos morais não configurados 

em tal panorama, uma vez que se trata de descumprimento contratual, 

cujos danos dele decorrentes constituem mero dissabor, não afrontando a 

esfera dos direitos da personalidade e não ensejando a verba 

indenizatória pleiteada. Recurso Improvido (Estado do Rio Grande do Sul - 

Segunda Turma Recursal Cível nº 71004237947 ? Comarca de Esteio ? 

Relatora Dra. Fernanda Carravetta Vilande). DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO 

DE DANOS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE 

DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A má prestação de serviço, 

consubstanciada na interrupção do serviço telefônico, tendo como 

conseqüência, unicamente, a chateação e irritação do consumidor, não 

tem o condão de gerar dano moral passível de ser indenizado, por não 

constituírem em gravame à honra. 2. "RESPONSABILIDADE CIVIL. 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO SERVIÇO TELEFÔNICO. 

MERO DISSABOR. O MERO DISSABOR NÃO PODE SER ALÇADO AO 

PATAMAR DO DANO MORAL, MAS SOMENTE AQUELA AGRESSÃO QUE 

EXACERBA A NATURALIDADE DOS FATOS DA VIDA, CAUSANDO 

FUNDADAS AFLIÇÕES OU ANGÚSTIAS NO ESPÍRITO DE QUEM ELA SE 

DIRIGE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO." (PRECEDENTE DO 

STJ) 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (Distrito Federal - 

20030111121210 DF , Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 

17/08/2004, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais do D.F., Data de Publicação: DJU 28/09/2004 Pág. : 126) 2 - A 

interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por dano moral 

somente em situações excepcionais, porém é necessária a comprovação 

da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no caso concreto. 

(Distrito Federal - Acórdão n.583764, 20100610119832ACJ, Relator: JOÃO 

FISCHER, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 24/04/2012, Publicado no DJE: 08/05/2012. Pág.: 

219) 3. A interrupção de serviços telefônicos enseja indenização por 

danos morais somente em situações excepcionais, porém é necessária a 

comprovação da lesão a direitos personalíssimos, o que não ocorreu no 

caso concreto. (Distr i to Federal  -  Acórdão n.610145 , 

20120110290070ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 

31/07/2012, Publicado no DJE: 15/08/2012. Pág.: 195) OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA 

- DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA. As infrações contratuais que imputam 

a uma das partes aborrecimentos transponíveis não geram indenização 

por dano moral, uma vez que esta seara se revela meramente 

obrigacional, devendo haver no próprio pacto firmado entre as partes as 

penas necessárias ao ressarcimento de eventual prejuízo. SÚMULA: DAR 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJMG ? Rec. 1.0132.09.015625-9/001 ? Rel. 

Des. Otávio Pontes - J. 04.07.2012) AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DANO 

MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. À vista de tais fatos, não resta outra 

alternativa senão rejeitar o pedido de condenação da parte reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 

487, inciso I do Código de Processo Civil, SUGIRO IMPROCEDENCIA do 

pedido formulado na petição inicial. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente 

sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se. [1] 

(“Direito Civil”, Volume IV, Editora Saraiva, 19ª Edição, São Paulo, 2002, p. 

10).
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Parte(s) Polo Ativo:

GIZELMA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012698-48.2016.811.0004 Pólo Ativo: GIZELMA SILVA SANTOS 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012848-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE ABREU LOPES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012848-29.2016.811.0004 Pólo Ativo: PATRICIA DE ABREU 

LOPES FERREIRA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012696-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE CANDIDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012696-78.2016.811.0004 Pólo Ativo: ANA CAROLINE 

CANDIDO SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012646-52.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LEITE DE SOUZA PARTEZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012646-52.2016.811.0004 Pólo Ativo: JULIANA LEITE DE 

SOUZA PARTEZANI Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 
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situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012654-29.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MARCOS SANTOS MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012654-29.2016.811.0004 Pólo Ativo: ANDRE MARCOS 

SANTOS MEIRELLES Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012644-82.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DUCELIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012644-82.2016.811.0004 Pólo Ativo: DUCELIA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA NETO SANTOS Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO 

(SEFAZ) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência 

do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada 

caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins 

sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 
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obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012524-39.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALTUIR FERREIRA DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA OAB - MT18160/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012524-39.2016.811.0004 Pólo Ativo: VALTUIR FERREIRA DE 

MOURA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010085-26.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SOUZA SANTANA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUSCIA LEANDRO TOLEDO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010085-26.2014.811.0004 Pólo Ativo: CREUZA SOUZA 

SANTANA - ME Pólo Passivo: KATIUSCIA LEANDRO TOLEDO Vistos, etc. 

1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 
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reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 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. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001877-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR JUNIOR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001877-70.2017.811.0004 Pólo ativo: ITAMAR JUNIOR DE 

SOUZA Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES 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. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, que comprovam a sessão de credito. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, ainda que possivel a inversão 

do ônus da prova, entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo 

de comprovar o direito alegado, visto que não é permitido a denominada 

prova negativa em favor da reclamada. Sendo assim, diante dos 

documentos apresentados pela reclamada, entendo devida a cobrança em 

discussão neste processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a 

Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos exatos termos do 

art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – 

os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. 

Logo, ainda que cabível a reparação civil em casos de negativação 

indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal), restou 

comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de pagamento pelo 

Reclamante, razão pela qual não há que se falar em ilicitude no 

procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que falar-se em dano 

moral a ser indenizado, levando-se em conta que o Requerido está 

acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com ação de 

ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001780-70.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKY IURY AIRES TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001780-70.2017.811.0004 Pólo ativo: KAIKY IURY AIRES 

TRINDADE Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 
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julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE SOUSA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001497-47.2017.811.0004 Pólo ativo: MARCIO DE SOUSA 

GARCIA Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato e FATURAS que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo, inclusive pelo 

histórico de negativação do autor que possui outras restrições. Sendo 

assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de 

um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 

188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou 

no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação 

civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da 

Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001735-66.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HERMANO BRANDAO PEREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001735-66.2017.811.0004 Pólo ativo: HERMANO BRANDAO 

PEREIRA JUNIOR Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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 
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Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato e FATURAS que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001729-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA DA SILVA FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001729-59.2017.811.0004 Pólo ativo: FATIMA DA SILVA 

FEITOSA Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como contrato e FATURAS que comprovam a origem da 

divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-04.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEYA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 58 de 617



Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000989-04.2017.811.0004 Pólo ativo: WANDERLEYA MARIA 

DOS SANTOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001885-47.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001885-47.2017.811.0004 Pólo ativo: APARECIDO RODRIGUES 

DOS PASSOS Pólo passivo: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como FATURAS que comprovam a origem da divida. Pois 

bem, em analise aos documentos constantes no processo, ainda que 

possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte autora deve 

incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto que não é 

permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. Sendo 

assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, entendo 

devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, forçoso 

reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um direito, nos 

exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. Não 

constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 
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CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010323-11.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ABADIA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010323-11.2015.811.0004 Pólo Ativo: CLAUDIA SEVERINO DE 

ASSIS Pólo Passivo: SIMONE ABADIA DE SOUZA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010737-72.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIELLO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUMA BARBOZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010737-72.2016.811.0004 Pólo Ativo: JULIANO DIELLO 

BORGES Pólo Passivo: CLEUMA BARBOZA LIMA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-38.2017.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIA GABRIELA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001711-38.2017.811.0004 Pólo ativo: FABIA GABRIELA ROSA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS que 

comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001703-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001703-61.2017.811.0004 Pólo ativo: EDIMAR DIAS DA SILVA 

Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS que 

comprovam a origem da divida. Pois bem, em analise aos documentos 

constantes no processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, 

entendo que a parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o 

direito alegado, visto que não é permitido a denominada prova negativa em 

favor da reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados 

pela reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste 

processo. Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no 

exercício regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código 

Civil, in verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em 

legítima defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que 

cabível a reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, 

incisos V e X, da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese 

em apreço, a ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual 

não há que se falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in 

casu, não há que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em 

conta que o Requerido está acobertado pela excludente da 

responsabilidade civil 4. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da 

parte autora ingressar com ação de ressarcimento moral sabendo que a 

divida é devida, alterando as verdades dos fatos, sob a tentativa de 

enriquecimento ilícito, configura litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a 

litigância de má-fé da parte demandante, na medida em que alterou a 

verdade dos fatos (art. 80, inciso II, CPC), comprovando-se a lide 

temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 61 de 617



TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código 

de Processo Civil. SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

da parte autora, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do 

CPC, onde CONDENO ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, 

em favor da Reclamada. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010061-95.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA MACIEL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA ADRIANNA SCHAEFER DA SILVA OAB - MT14313/O 

(ADVOGADO)

JHONNY GARCIA TRINDADE MONTEIRO OAB - MT0014287A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BARROS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - 

ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010061-95.2014.811.0004 Pólo Ativo: JONAS PEREIRA MACIEL 

Pólo Passivo: CASA BARROS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA LTDA - ME Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, 

anoto que, independentemente de ser o processo de conhecimento ou de 

execução, compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a 

extinção do processo independe de prévia intimação das partes, em razão 

do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à 

extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do 

processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal 

das partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os 

princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001775-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILDMA MOREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001775-48.2017.811.0004 Pólo ativo: WILDMA MOREIRA 

MACHADO Pólo passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 
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II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010009-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010009-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANE SEIBE DE 

SANTANA Pólo Passivo: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. 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. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SEIBE DE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010010-79.2017.811.0004 Pólo Ativo: CRISTIANE SEIBE DE 

SANTANA Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. 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. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-53.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DE FREITAS NOVAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THULIO DE QUEIROZ NOVAIS OAB - GO0035630A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO
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Autos nº 8010413-53.2014.811.0004 Pólo Ativo: REINALDO LEITE DE 

OLIVEIRA Pólo Passivo: VITOR DE FREITAS NOVAIS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 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. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001499-17.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001499-17.2017.811.0004 Pólo ativo: FABRICIO GONCALVES 

DOS SANTOS Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES 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. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001651-65.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA AZAMBUJA AIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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Autos nº 1001651-65.2017.811.0004 Pólo Ativo: GESSICA AZAMBUJA 

AIRES Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade, amparada na Lei. 

(destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total desinteresse na 

causa por parte da requerente, vez que deixou de comparecer ou 

apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na audiência de 

conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, 

já no caso da parte autora acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser 

aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado a comparecer em 

audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por falta de interesse 

de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO 

CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA 

DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR 

INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A 

EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A 

OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA 

RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, 

LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º 

LXXVIII CONSTITUIÇÃO FEDERAL (35651620088070003 DF 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 

Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. 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. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011211-09.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIN LEONEL VILELA OAB - MT0015821A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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Autos nº 8011211-09.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSE FERREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001047-07.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001047-07.2017.811.0004 Pólo Ativo: SEBASTIAO PEREIRA DA 

SILVA Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 
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DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000623-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000623-62.2017.811.0004 Pólo Ativo: EURIPEDES DE SOUSA 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem 

dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para 

deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento 

de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE 

INDEBITO, onde em resumo o autor alega que o ICMS cobrado na fatura de 

sua energia esta incidindo sobre as tarifas de uso do sistema de 

transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica 

de transmissão (as chamada s TUST/TUSD). Assim requer que seja 

reconhecida a ilegalidade sobre a aplicação da referida tarifa, pugnando 

pela devolução em dobro dos últimos cinco anos. Pois bem, recentemente 

no REsp 1163020, o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD 

(Tarifa de uso do sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do 

caso, Gurgel de Faria, explicou que não é possível fazer a divisão de 

etapas do fornecimento de energia para fins de incidência do ICMS. No 

voto, acompanhado pela maioria dos ministros da turma, o magistrado 

explicou que a base de cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui 

os custos de geração, transmissão e distribuição(sic). Com base nestes 

entendimentos recentes, entendo que o pedido da parte autora não pode 

ser acolhido, tendo em vista que a cobrança discutida no presente autos é 

constitucional, não havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o 

exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela 

eventualmente concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010007-32.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA KINOU LIMA DA SILVA INACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA DE OLIVEIRA OAB - MT0017752A (ADVOGADO)

ELVICKSS LIMA ALVES OAB - MT16894/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010007-32.2014.811.0004 Pólo Ativo: MARIA KINOU LIMA DA 

SILVA INACIO Pólo Passivo: WISSAM KAMAL DE AGUIAR AMUI Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 
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SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000703-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MENDES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES OAB - MT0021078A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000703-26.2017.811.0004 Pólo Ativo: GABRIEL MENDES DE 

MELO Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, o STF 

decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do sistema de 

distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, explicou 

que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de energia 

para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela maioria dos 

ministros da turma, o magistrado explicou que a base de cálculo do ICMS 

em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, transmissão e 

distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, entendo que o 

pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em vista que a 

cobrança discutida no presente autos é constitucional, não havendo 

qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010423-34.2013.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DAIANE MAGALHAES PERES OAB - MT0015835A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA ROBERTA SOARES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARTIRA BIBIANA STEFANI OAB - MT15194/A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010423-34.2013.811.0004 Pólo Ativo: S. C. DOS SANTOS & CIA 

LTDA – EPP Pólo Passivo: FLAVIA ROBERTA SOARES FERREIRA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001071-35.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES MADUREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001071-35.2017.811.0004 Pólo ativo: SEBASTIAO ALVES 

MADUREIRA FILHO Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES 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. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 

defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001720-97.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CELINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 
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cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001201-25.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-10.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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 
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de produção de prova em audiência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010476-73.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). 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. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 
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Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001656-87.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DUARTE DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 17 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010898-48.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DANIELA SOUZA AQUINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILZETE GOMES MORAIS DE ABREU OAB - MT0015984A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedido, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de maior 

dilação probatória, ao ponto que considero que a causa está madura 

razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência 

com indenização proposta pela promovente em face da promovida, 

fulcrada em diversas questões fáticas. Inarredável que o único pleito 

condenatório da parte autora é de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência do débito. Na própria documentação acostada 

aos autos demonstra-se que a restrição apontada é posterior a outra de 

outra (s) empresa (s). Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão assiste à parte autora. 

Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, pois se trata de 

inscrição que não deu causa, imputando que a ação só pode ter ocorrido 

por ação ilegal da promovida. Entrementes, embora a restrição se 

demonstre indevida, é claro nos autos, pelo documento acostado, que 

além da restr ição que reputa i legí t ima, existe outra 

contemporânea/anterior, e nestes autos é impugnada especificamente a 

restrição posterior. Os tribunais vêm com massividade minimizando os 

efeitos da indústria do dano moral, eis que a indenização, um reflexo da 

responsabilidade civil, não pode ser fonte de enriquecimento indevido. 

Nesse sentido, é a súmula 385 do 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”. 

Nota-se que o entendimento visa não contemplar com indenização aquele 

que já possui restrições ao crédito, porém é resguardado ao indivíduo o 
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direito de ter retirado o apontamento indevido. Com efeito, ficou 

consolidado que aquele que já possui registro de mau pagador não pode 

sentir-se moralmente ofendido por uma nova inscrição. Veja a aplicação 

da súmula em comento na jurisprudência do Superior Tribunal de ; CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO 

DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO 

USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS 

DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 385 DO STJ. 1. Ao 

consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de 

inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral 

indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de 

suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não apresentou argumento 

novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da 

Súmula n.º 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Terceira 

Turma, AgRg no AREsp 572343 / SP Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2014/0186958-2, Ministro Relator Moura Ribeiro, data do 

julgamento 02/12/2014, data da publicação 15/12/2014). Então os danos 

devem ser refutados e somente mantido o pleito da inexistência. Por fim, 

declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais 

argumento deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, 

infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. Dispositivo. Por todo o 

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

SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para: a) reconhecer a procedência jurídica do pedido para declarar 

inexistente a dívida contestada, cancelando todos seus efeitos de maneira 

ex tunc. b) por consequência da declaração anterior, determinar que a 

promovida retire o nome da parte autora do cadastro de inadimplentes de 

forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em até quinze dias se já não 

o tiver realizado. c) rejeitar em relação a promovida pretensão a título de 

danos morais, em razão do autor deter comprovadamente outros registros 

desabonadores em cadastro de inadimplentes, seguindo orientação da 

Sumula 385 do STJ. Sem custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos 

termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de 

Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES 

MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000208-79.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIANA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO XAVIER GUIMARAES OAB - MT15338/O (ADVOGADO)

MARIANA DE SOUSA ARAUJO OAB - MT0021229A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KR MOTOS E PECAS LTDA - ME (REQUERIDO)

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA OAB - MT0018599A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc. 1.RELATÓRIO Dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95). 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Observando detidamente os autos, tenho que existem 

algumas dúvidas, sobretudo pelo atrelamento da convicção da 

necessidade de produção de mais provas, o que entendo de bom alvitre 

por oportunizar serem feitas em audiência de instrução e julgamento, até 

sendo este o marco a quo preclusivo, o que por certo favorecerá meu 

convencimento tanto quanto a ampla defesa. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGESTIONO SEJA CONVERTIDO O PRESENTE JULGADO, em 

diligência, para: a) determinar que os autos voltem a cartório, e a 

secretaria o designe ao escaninho “aguardando designação de audiência 

(juiz leigo)”, para oportunamente ser marcada enseada instrutória. b) 

determinar que as partes procedam, caso queiram, o arrolamento prévio 

de rol de testemunhas, atendendo exigência e requisitos do art. 34 desta 

lei singela, e observado a regra do art. 455 e seus parágrafos do Novo 

Código de Processo Civil. Ressalto que, atinente às testemunhas, se as 

informações não forem prestadas, ou providencias não forem tomadas, 

importará em desistência dessa modalidade de prova. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001384-93.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GONCALVES DOS SANTOS MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAKECHI IUASSE OAB - MT0006113S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL GONCALVES DOS REIS OAB - MT0020062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 38 

da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em complexidade 

ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a competência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, passo ao mérito 

da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, verificando as 

argumentações e pedido, bem como documentos acostados pelas partes, 

investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, entendo que são 

suficientes para julgamento, sem necessidade de maior dilação probatória, 

ao ponto que considero que a causa está madura razão pela qual passo 

ao julgamento. Trata-se de ação de inexistência com indenização proposta 

pela promovente em face da promovida. Em contestação a requerida em 

síntese, que houve a contratação normal, que falta interesse de agir e que 

agiu com exercício regular do direito. Que não fez prova e por isso refuta 

danos e pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, temos que a relação é evidente de consumo. Portanto 

entendo por aplicar as regras do CDC, especialmente para considerar a 

inversão do ônus da prova como direito subjetivo do autor, aplicando as 

devidas consequências. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste parcial assiste à parte 

autora. Validamente, o que se tem de relevante para o deslinde da 

controvérsia é que a parte autora sustenta que as dívidas são indevidas, 

imputando que a ação só pode ter ocorrido por atitude ilegal e que não 

realizou a relação negocial. Ora, a parte reclamada sem nenhuma dúvida é 

responsável pelo dever de cautela e de verificar eventual falha em seu 

sistema de concessão de crédito e inscrição de dívida. Ressalte-se mais 

que a empresa responde pelas consequências gravosas que causar a 

quem quer que seja, pela aplicável teoria do risco da atividade. No caso 

em apreço a ré não trouxe elementos de prova que retire a validade dos 

documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer 

documento hábil a existência e exigibilidade das dívidas. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança/inscrição, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Vejamos jurisprudência no 

sentido: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DA DEMANDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO GERADOR DO 

DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA DEMANDADA. ART. 333, II, DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

QUANTUM MANTIDO. A parte autora alegou ter sido inscrita em cadastros 

de inadimplentes pela ré, com a qual disse não possuir nenhum vínculo 

jurídico. Impunha-se à ré, a teor do art. 333, II, do CPC e art. 14, § 3º, do 

CDC, provar a existência de relação jurídica com a respectiva informação 

de inadimplência. Porém, não trouxe aos autos qualquer documento 

assinado que demonstrasse a existência de contrato entre as partes. A 

inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito configura o 

dano moral in re ipsa. Configurada a conduta ilícita, presentes o nexo 

causal e os danos, é conseqüência o dever de indenizar. Quantum 

indenizatório fixado em R$ 6.000,00 que deve ser mantido, pois inclusive 

aquém ao valor usualmente adotado em casos análogos. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005776489, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em 18/11/2015)). Logo, comprovada que a inclusão/cobrança foi 

indevida, acessando 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 
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consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Finalizando o 

ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 489 do NCPC, que 

eventuais demais argumento deduzidos neste processo, NÃO são 

capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu convencimento. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a procedência jurídica do 

pedido para declarar inexistentes a (s) dívida (s) contestada (s), 

cancelando todos seus efeitos de maneira ex tunc, declarando ainda 

defeito na prestação de serviço. b) por consequência da declaração 

anterior, determinado que a promovida imediatamente proceda o fim dos 

efeitos da cobrança de forma exaustiva e finalisticamente resolutiva, em 

até quinze dias se já não o tiver realizado, devendo, no mesmo prazo, se 

ainda não o tiver feito. c) condenar a promovida a pagar à autora, em 

razão do ato ilícito cometido, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a 

título de dano moral, devidamente atualizado desde o arbitramento, na 

forma da Sumula 362 do STJ, e com incidência de juros de 1% a partir da 

citação válida. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em 

julgado deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do 

débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a 

teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz 

togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-36.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GRECZYSZN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSYKA DE FREITAS CAMARGOS OAB - MT0021776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS SEB DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA. (REQUERIDO)

SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o avanço e 

análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma preliminar, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando os autos, 

verificando as argumentações e pedidos, bem como documentos 

acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da lei deste rito, 

entendo que são suficientes para julgamento, sem necessidade de dilação 

probatória, ao ponto que considero que a causa está madura razão pela 

qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de indenização proposta pelo 

promovente em face da (s) promovida (s), onde a parte autora alega em 

síntese que houve defeito na prestação do serviço por parte da requerida, 

apontando que adquiriu produto defeituoso. Solicita ainda danos morais e 

materiais. Em contestação a (s) requerida(s), em síntese, alegam ausência 

de ato ilícito e ausência de danos materiais indenizáveis. Refuta danos e 

pede improcedência. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

temos que a relação é evidente de consumo. Portanto entendo por aplicar 

as regras do CDC, especialmente para considerar a inversão do ônus da 

prova como direito subjetivo do autor, aplicando as devidas 

consequências. Pois bem. Definida estas questões precisamos examinar 

dentre as provas do caderno processual e argumentos a configuração do 

ato ilícito, do nexo de causalidade e a comprovação do dano. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão parcial assiste à parte autora. A parte autora comprova 

satisfatoriamente a compra do produto e a apresentação de defeito. A (s) 

ré(s), por sua vez, não trouxe(ram) elementos de prova que retire a 

validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de 

qualquer documento hábil a inexistência de sua responsabilidade. Logo, 

existindo um lastro probatório suficiente pela parte autora, e a mingua de 

outros documentos que isentem a requerida, tenho que o defeito na 

prestação de serviço deve ser reparado. Referente aos danos materiais, 

tenho que devem ser fixados no valor da compra, que de acordo com 

comprovante dos autos foi a monta de R$ 249,90 (duzentos e quarenta e 

nove reais e noventa centavos). Assim ficam definidos a esta patamar. 

Sobre os danos morais, em vista do evidente defeito na prestação do 

serviço, o que é um ilícito consumerista, entendo que devem ser 

procedidos. Neste passo, temos que o substantivo Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, acessando 

especialmente a parte educativa e compensatória da natureza do dano 

moral. Finalizando o ímpeto decisório, declaro para as finalidade do art. 

489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento. 4. Dispositivo Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) reconhecer a 

procedência jurídica do pedido para declarar defeito na prestação de 

serviço. b) condenar a promovida a pagar à parte autora, em razão do ato 

ilícito consumerista cometido, a quantia de R$ 249,90 (duzentos e quarenta 

e nove reais e noventa centavos), a título de dano material, devidamente 

atualizado pelo INPC desde o desembolso e com juros de 1% a partir da 

citação válida. c) condenar as promovidas a pagarem, solidariamente, a 

pagar à parte autora, em razão do ato ilícito consumerista cometido, a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ,a título de dano moral, 

devidamente atualizado desde o arbitramento, na forma da Sumula 362 do 

STJ. Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do art. 40 da Lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001210-84.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIOMAR SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO DE MORAES OAB - MT0015294A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HC VAREJO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-85.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ VIANA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA OLIVEIRA SANTOS OAB - MT0014467A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YASHUO KANISAWA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 
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providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-49.2017.8.11.0004

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:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010112-38.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA ROCHA BARBOSA ATAIDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN BADARO VIERO OAB - SP0270219A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que os promovidos informam perda do 

interesse de agir pelo pagamento do débito. Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Considerando que foi informado pagamento, o processo de 

execução cumpriu o seu objetivo. Conforme entendimento do Tribunal de 

Justiça de Minas Gerais: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - CRÉDITO 

INTEGRALMENTE PAGO - ART. 794, I, CPC - QUITAÇÃO RECONHECIDA - 

RECURSO DESPROVIDO. Verificando-se dos autos que os valores 

executados já foram integralmente pagos pela executada, há que ser 

mantida a sentença que extinguiu o feito executivo nos termos do art. 794, 

I, do CPC.- (Ap 71211/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 

19/02/2015) Não havendo mais interesse processual e concretizado 

pagamento, o processo integralizou a completa entrega da prestação 

jurisdicional, o que lhe dá destino de arquivamento. 4. DISPOSITIVO Por 

todo o exposto, comprovado adimplemento do objeto imediato do 

processo, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, em 

virtude do pagamento do débito, com base no art. 924, I do Novo Código de 

Processo Civil. Determino, se for o caso, que Expeça-se alvará/ou 

proceda transferência eletrônica dos valores depositados em favor de 

quem de direito. Proceda o imediato arquivamento nos termos do 51, §1º, 

da Lei nº 9.099/95, com as cautelas de praxe. Que sejam revogados 

efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos, 

tomando as devidas providências, enviando oficio se for o caso. Sem 

condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 

da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001494-92.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEUZIMAR RODRIGUES CAVALCANTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 
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38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não consideradas preliminares, 

passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Da análise dos autos, 

observa-se que, mesma devidamente intimada, a parte autora não 

compareceu nem apresentou justificativa plausível até a abertura da 

solenidade, o que leva à extinção do feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. O fato do não 

comparecimento pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora 

acarreta a contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a 

autora foi intimada comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Neste sentido trago a 

colação os seguintes julgados: “Número: 71001473313. Tribunal: Turmas 

Recursais. Seção: CIVEL. Tipo de Processo: Recurso Cível. Órgão 

Julgador: Primeira Turma Recursal Cível. Decisão: Acórdão. Relator: João 

Pedro Cavalli Junior. Comarca de Origem: Comarca de Santo Ângelo. 

Ementa: CONSUMIDOR. GARANTIA. CELULAR. PRODUTO COM DEFEITO. 

PRAZO DE REPARAÇÃO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANO MORAL 

NÃO CONFIGURADO. REVELIA. I. A justificativa de impossibilidade de 

comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato 

ou logo após, em sendo caso de fato imprevisível. Exegese do art. 453, 

inc. II, do CPC, de aplicação supletiva na falta de disposição da Lei nº 

9.099/95 a respeito. II. Correto é o desfazimento do negócio, com repetição 

do preço pago pelo produto defeituoso que, durante a garantia, não é 

consertado no prazo legal de trinta dias (art. 18, § 1º, CDC). III. Defeito em 

telefone celular configura vício de produto que, por si só, não gera dano 

moral indenizável. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Recurso Cível 

Nº 71001473313, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: João Pedro Cavalli Junior, Julgado em 19/12/2007)”. (GN). 

“Número: 1839. Ano: 2008. Magistrado: DR. NELSON DORIGATTI. Ementa: 

RECURSO. EFEITO DEVOLUTIVO. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA 

IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPARECIMENTO A 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA. 1. O efeito devolutivo do 

recurso está restrito ao pedido de nova decisão, ou seja, ao conhecimento 

da matéria impugnada nas razões do recurso. 2. O impedimento para 

comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, 

aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1º, do art. 453, do 

Código de Processo Civil. 3. A justificativa da ausência à audiência, 

quando se trata de doença, somente deve ser aceita quando demonstrada 

a impossibilidade de locomoção”. (GN). Por fim, declaro para as finalidade 

do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento deduzidos neste 

processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a conclusão do meu 

convencimento 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, com fulcro no art. 3º 

c/c 51, I, da Lei 9.099/95 e art. 485, III do Novo Código de Processo Civil, 

SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem 

resolução de mérito. Que seja revogado os efeitos antecipatórios 

eventualmente concedidos. Que seja Condenada a parte autora ao 

pagamento das custas processuais em face do disposto no artigo 51, § 

2º, da Lei n.º 9.099/95 e no Capítulo 5, Seção 9, item 5.9.1 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso. Sem condenação de honorários, a teor do 

disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALDECY GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(a)(s) autor(a)(es) que em sua cidade houve falta 

de energia elétrica por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). 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. Indo para os contornos decisivos, em primeiro lugar, 

tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma prova do 

efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, requerimentos, 

notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até mesmo um 

boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a individualizar 

os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que falhas 

genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 

PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 
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outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011310-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO BALBINO DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO SERGIO DE CASTRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 21 de Fevereiro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010086-11.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA SOUZA SANTANA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLEIA JUSTINO DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequência da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Constado abandono, anoto que, independentemente de ser o 

processo de conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento 

de que, nos Juizados Especiais, a extinção do processo independe de 

prévia intimação das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei 

nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 

9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo independerá, em qualquer 

hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação 

do Código de Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias 

em que há regramento específico na referida lei especial, razão pela qual 

se revela inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual 

exige a intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 
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imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012890-78.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELENA NEPOMUCENA CORREIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDESIO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que foi fixado prazo fatal, conforme consta 

do (s) evento (s) do processo, e percebe-se que a parte deixou de 

realizar medidas positivas para sequencia da marcha, não sendo 

encontrado no endereço da exordial quando procurado para dar 

diligencias. Em face do teor da certidão constante, consignando está que 

a parte reclamante por certo mudou de endereço no curso do processo, 

sem informar a este Juízo o local onde poderia receber intimações. Reputo 

válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, com 

fundamento no art. 19, § 2º, da Lei dos Juizados Especiais. Tal tendência 

e confirmada pela jurisprudência, senão vejamos: APELAÇÃO CIVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO – ART. 267, III, CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – DEVER DAS 

PARTES DE INFORMAR EVENTUAIS MUDANÇAS DE ENDEREÇO – 

SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de dever das partes informar ao Juízo 

a mudança de seus endereços no curso do processo, sob pena de se 

considerar válida a intimação realizada em endereço constante dos autos. 

2. Tratando-se de execução não embargada, a extinção do processo por 

abandono prescinde do requerimento do autor. 3.Inaplicabilidade da 

Súmula 240 STJ ante as circunstâncias específicas do caso. (Ap 

107202/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012) Constado 

abandono, anoto que, independentemente de ser o processo de 

conhecimento ou de execução, compartilho do entendimento de que, nos 

Juizados Especiais, a extinção do processo independe de prévia intimação 

das partes, em razão do disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De 

fato, quanto à extinção, preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º 

A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia 

intimação pessoal das partes. Com efeito, a aplicação do Código de 

Processo Civil é subsidiária e não incide nas circunstâncias em que há 

regramento específico na referida lei especial, razão pela qual se revela 

inaplicável o art. 485, §1º, do novel Diploma processual, o qual exige a 

intimação pessoal das partes para que seja extinto o processo por 

abandono da causa. Ademais, tal interpretação, está em consonância com 

os princípios da simplicidade, informalidade, da economia processual e da 

celeridade, que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei 

nº 9.099/95). Quanto ao argumento de que o mencionado art. 51 possui 

aplicabilidade limitada ao processo de conhecimento, o mesmo não deve 

prosperar, haja vista que o art.485 citado também se encontra fora do 

capítulo destinado à disciplina do processo de execução. Além do mais, 

ciente a parte do dever de andamento, como é o caso dos autos, não 

realizado nenhuma atividade, o que materializa o abandono e 

consequentemente gera sucedâneo a extinção. Nesse sentido, ainda, 

temos que conforme dispõe o artigo 485, III do Novo Código de Processo 

Civil, o processo deve se extinguir. Não se trata tal comando de mera 

faculdade ou referencia exortativa, mas na verdade de situação 

imperativa devendo ser aplicada. Vejamos o texto da lei: Art. 485. O juiz 

não resolverá o mérito quando: III - por não promover os atos e diligências 

que Ihe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 

Confirma tal imperiosidade a jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos: 

RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - 

INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O FEITO - AUSÊNCIA 

DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de 

manifestação da parte autora quando intimada a dar andamento ao feito 

configura hipótese de extinção do processo, com fundamento no art. 267, 

III, do CPC. O caso em apreço não comporta a aplicação da Súmula nº 240 

do STJ, pois não aperfeiçoada a relação processual mediante citação. (RI 

2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado 

em 04/11/2011, Publicado no DJE 18/11/2011). Pois bem. Compulsando os 

autos, verifico que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da 

parte autora em adotar os atos que lhes competia, devendo sujeitar-se a 

julgo do ônus processual que lhe incumbia. Frise-se, por fim, que no 

processo o dever de dar sequencia a marcha é um ônus processual, cuja 

inércia ante a este dever gera a consequência prevista na legislação, qual 

seja o julgamento da demanda sem resolução do mérito, como se 

presumisse a desistência e o desinteresse processual, fazendo 

presumidamente falecer até mesmo uma das condições da ação que é a 

necessidade, um dos braços do binômio do interesse de agir 

(necessidade x adequação). Não há que se falar em condenação em 

custas, pois a regra desta esfera singela é da isenção de custas, 

somente sendo exceção, por expressa previsão legal, a ausência 

injustificada a enseada de qualquer das audiências designadas. 4. 

DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO 

O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 51, § 

1º, e 53, § 4º, ambos da Lei nº 9.099/95 e art. 485, III, § 1º do CPC. Que 

sejam revogados efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente 

concedidos. Sem condenação de honorários e custas, a teor do disposto 

no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para 

providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do 

Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001576-26.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES A demanda objetada depende de 

dilação probatória intensa, razão pela qual incide na incompetência em 

razão da matéria por necessidade de perícia. 3. Fundamentação Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, alegando 

defeito na prestação do serviço. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia E OUTRAS DILIGENCIAS para 

solução do litígio, que por serem complexas refogem a competência dessa 

esfera singela. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Partindo dessas premissas, bem 

como se apresentando necessária a realização de perícia E OUTRAS 

DILIGENCIAS, outro caminho não há a não ser reconhecer que não se 

trata de demanda de menor complexidade. Por fim, declaro para as 

finalidade do art. 489 do NCPC, que eventuais demais argumento 

deduzidos neste processo, NÃO são capazes de, em tese, infirmar a 

conclusão do meu convencimento. 4. DISPOSITIVO. Por todo o exposto, 

com fulcro no art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95, do Código de Processo 

Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO. Que 

Seja revogado eventuais efeitos antecipatórios concedidos . Sem custas e 

honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto 

ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. 

Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 20 de Fevereiro de 2018. Assinado 

Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001831-81.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITO BATISTA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001831-81.2017.811.0004 Pólo Ativo: JOSELITO BATISTA DE 

JESUS Pólo Passivo: TELEFONICA BRASIL S.A, Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a meu sentir, o total 

desinteresse na causa por parte da requerente, vez que deixou de 

comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse sua ausência na 

audiência de conciliação. O fato do não comparecimento pelo réu 

acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a contumácia, 

que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte autora foi intimado 

a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo deve ser extinto por 

falta de interesse de agir. Vejamos entendimento jurisprudencial nesse 

sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. 

EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM PROMOVER A CITAÇÃO 

DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO PATRONO PARA 

IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS PRAZOS 

PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL (35651620088070003 DF 0003565-16.2008.807.0003, Relator: 

CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data 

de Publicação: 16/04/2012, DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual 

do presente processo permite a extinção com fundamento nos 

dispositivos retrocitados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, com fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 

474, VI do CPC, sem resolução do mérito. 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. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA 

AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001837-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE ALVES BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001837-88.2017.811.0004 Pólo ativo: ONEIDE ALVES BEZERRA 

Pólo passivo: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES 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. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

CONTRATO da origem da divida e DOCUMENTOS que comprovam a 

cessão de credito. Pois bem, em analise aos documentos constantes no 

processo, ainda que possível a inversão do ônus da prova, entendo que a 

parte autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, 

visto que não é permitido a denominada prova negativa em favor da 

reclamada. Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela 

reclamada, entendo devida a cobrança em discussão neste processo. 

Sendo assim, forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício 

regular de um direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in 

verbis: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima 
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defesa ou no exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a 

reparação civil em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, 

da Constituição Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a 

ausência de pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se 

falar em ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há 

que falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-41.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001769-41.2017.811.0004 Pólo ativo: JOSE WANDERLEY 

PEREIRA DOS SANTOS FILHO Pólo passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 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. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) Verifico que a 

matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas 

carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou 

protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil(2016). Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a 

produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que 

afasta qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

onde afirma o reclamante que teve seu nome inserido indevidamente nos 

órgãos de proteção, vez que jamais contratou nenhum serviço da ré. Na 

contestação, a Reclamada alega que a divida é licita, apresentando 

DOCUMENTOS, como CONTRATO E FATURAS que comprovam a origem 

da divida. Pois bem, em analise aos documentos constantes no processo, 

ainda que possivel a inversão do ônus da prova, entendo que a parte 

autora deve incumbir-se ao mínimo de comprovar o direito alegado, visto 

que não é permitido a denominada prova negativa em favor da reclamada. 

Sendo assim, diante dos documentos apresentados pela reclamada, 

entendo devida a cobrança em discussão neste processo. Sendo assim, 

forçoso reconhecer que a Reclamada agiu no exercício regular de um 

direito, nos exatos termos do art.188 do Código Civil, in verbis: “Art. 188. 

Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no 

exercício regular de um direito”. Logo, ainda que cabível a reparação civil 

em casos de negativação indevida (art. 5º, incisos V e X, da Constituição 

Federal), restou comprovado, na hipótese em apreço, a ausência de 

pagamento pelo Reclamante, razão pela qual não há que se falar em 

ilicitude no procedimento do réu. Assim sendo, in casu, não há que 

falar-se em dano moral a ser indenizado, levando-se em conta que o 

Requerido está acobertado pela excludente da responsabilidade civil 4. DA 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Verifico que o fato da parte autora ingressar com 

ação de ressarcimento moral sabendo que a divida é devida, alterando as 

verdades dos fatos, sob a tentativa de enriquecimento ilícito, configura 

litigância de má-fé. Assim, é indiscutível a litigância de má-fé da parte 

demandante, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, inciso 

II, CPC), comprovando-se a lide temerária. 5. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro 

no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. SUGIRO PELA 

CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde CONDENO ao 

pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001511-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALLFLEX PEREIRA DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001511-31.2017.811.0004 Pólo Ativo: ALLFLEX PEREIRA DE 

DEUS Pólo Passivo: CLARO S.A, Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Evidenciado, a 

meu sentir, o total desinteresse na causa por parte da requerente, vez 

que deixou de comparecer ou apresentar justificativa que comprovasse 

sua ausência na audiência de conciliação. O fato do não comparecimento 

pelo réu acarretaria a revelia, já no caso da parte autora acarreta a 

contumácia, que, no caso, deve ser aplicada. Portanto, como a parte 

autora foi intimado a comparecer em audiência e ficou inerte, o processo 

deve ser extinto por falta de interesse de agir. Vejamos entendimento 

jurisprudencial nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO DO 

PROCESSO. CITAÇÃO. EVIDENCIADA A CONTUMÁCIA DA AUTORA EM 

PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, APÓS A REGULAR INTIMAÇÃO DO 

PATRONO PARA IMPULSIONAR O FEITO, É DE RIGOR A EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ART. 267, IV, DO CPC. A OBEDIÊNCIA AOS 

PRAZOS PROCESSUAIS ATENDE AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO, DISCIPLINADO NO ARTIGO 5º, LXXVIII, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUIÇÃO 267 IV CPC 5º LXXVIII 

C O N S T I T U I Ç Ã O  F E D E R A L  ( 3 5 6 5 1 6 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 3  D F 

0003565-16.2008.807.0003, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de 
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Julgamento: 11/04/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/04/2012, 

DJ-e Pág. 186). Dessa forma, a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

fulcro nos artigos 51, I da lei 9.099/95 e 474, VI do CPC, sem resolução do 

mérito. 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. Revogo liminar eventualmente concedida. Sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011225-27.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011225-27.2016.811.0004 Pólo Ativo: EDUARDO CARDOSO 

DOS SANTOS Pólo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo Código 

de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. 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. 

Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos 

indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus 

argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está 

satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, 

e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo 

diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil(2016). Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DECLARATORIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANOS MORAIS, onde afirma a autora em 

resumo, que possuía uma conta da reclamada e efetuou devidamente o 

pagamento, sendo posteriormente cobrado novamente, sendo seu nome 

negativado. A Reclamada na contestação alega que a cobrança se refere 

a serviço utilizado e não pago, de modo que requer a improcedência da 

inicial. Pois bem, inicialmente em analise aos extratos encaminhados pelo 

SPC e Serasa, não verifico a existência de nenhuma negativação em 

desfavor do autor, e tampouco o autor apresentou nenhuma negativação, 

dessa forma, entendo que não há como declarar negativação indevida 

sem a existência de uma preexistente. No caso, verifico que houve a 

simples cobrança, conforme informado até pela reclamada na contestação 

que afirma ser devida a cobrança. 3.2. DO DANO MORAL No que tange ao 

pedido de reparação a titulo de dano moral, entendo que a conduta da 

reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse passível de 

indenização, posto que as cobranças indevidas geram aborrecimentos 

diversos de mero dissabor, uma vez que frustam a relação de consumo e 

confiança entre a promovente e a Promovida. Entendo que o fato da parte 

autora apesar de ter demandado de forma administrativa, não ter seu 

problema resolvido, necessitando ingressar de forma judicial, incorre em 

abalo moral, ainda que seu nome não tenha sido negativado. Portanto, 

restou-se comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois 

no sistema do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de 

serviços agir corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas 

imperativas. Entretanto, é de se salientar que o prejuízo moral 

experimentado pela Reclamante deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a ele 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. A respeito do valor 

da indenização por dano moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é 

no sentido de que: No direito brasileiro, o arbitramento da indenização do 

dano moral ficou entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo 

assim, desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, 

desde que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível 

com a situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio 

Chaves, Responsabilidade Civil, atualização em matéria de 

responsabilidade por danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). 

(grifei e negritei). A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais). 5. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para: 

a) CONDENAR, as Reclamadas CLARO S.A., a pagar a quantia de 

R$3.000,00 (três mil reais) à titulo de indenização por danos morais 

ocasionados a Reclamante EDUARDO CARDOSO DOS SANTOS, valor 

com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

(artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida 

a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ) . C) Como 

consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a cobrança 

em discussão neste processo. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. 

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo 

(a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001001-18.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO DAVID RODRIGUES DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001001-18.2017.811.0004 Pólo ativo: THIAGO DAVID 

RODRIGUES DE MATOS Pólo passivo: CLARO S/A Vistos,etc. Relatório 

dispensado por força do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Ab initio, imperioso se faz registrar que, a teor do Enunciado nº 89 do 

FONAJE, a "incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no 

sistema de juizados especiais cíveis". Com efeito, as especificidades do 

sistema instituído pela Lei nº 9.099/95 afastam a aplicação da Súmula nº 

33 do Superior Tribunal de Justiça, que foi editada sob a perspectiva do 

Código de Processo Civil e antes mesmo da Lei dos Juizados. Pois bem. 

Segundo se extrai dos autos, a parte reclamante foi intimada para 

comprovar seu domicilio, sob pena de extinção, mantendo-se inerte, onde 
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não apresentou comprovante de endereço em seu nome, ou documento 

hábil que comprovasse residir no endereço indicado. Desta feita, a ação 

não poderia ser ajuizada nesta comarca, pois em sede de Juizados 

Especiais, o art. 4º, da Lei 9.099/95, estabelece as regras para 

determinação da competência, vejamos: Art. 4º. É competente, para as 

causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a 

critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou 

econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou 

escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio 

do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de 

qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação 

ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. Na hipótese, nem a 

parte promovente nem a promovida ostentam domicílio sob a jurisdição 

desta Comarca, nenhuma das partes reside ou exerce atividades 

profissionais ou econômicas ou mantém estabelecimento neste Município, 

fato que indica a inexistência de qualquer das causas aptas a atrair a 

competência para este Juízo. Ademais, a citada norma deve ser 

interpretada sistematicamente, se buscando, além do mens legis que 

inspirou o dispositivo legal, relacioná-la com as outras normas pertinentes 

ao mesmo objeto. Com efeito, não obstante os arts. 6º e 101 do Código de 

Defesa do Consumidor, facultem ao autor eleger o foro para propor a sua 

ação, é certo que esse benefício de escolha não autoriza o consumidor a 

extrapolar as regras processuais e propor a ação aonde lhe convier, 

aleatoriamente. Exatamente nesse sentido, vide o julgado a seguir, in 

verbis: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA DO JUÍZO DE FORMA 

ALEATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DO 

AUTOR. DECLARAÇÃO EX OFFICIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. 

POSSIBILIDADE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE PARA DECLARAR 

A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Em se tratando de relação de 

consumo, é competente para processar e julgar a demanda o foro do 

domicílio do consumidor. 2. Não obstante essa comodidade legal conferida 

ao consumidor, para lhe facilitar a defesa de seus interesses, veda-se à 

parte escolher aleatoriamente o foro para propositura da ação. 

Renunciado o benefício de propor a ação no foro de seu domicílio, deverá 

o consumidor ater-se às regras gerais previstas no código de processo 

civil. 3. Constatado que a ação foi proposta sem qualquer observância aos 

critérios de competência estabelecidos pelo legislador infraconstitucional. 

Em local eleito de forma aleatória. Evidente a violação do princípio do juízo 

natural. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do juízo 

suscitante. (TJGO; CC 0251051-55.2014.8.09.0000; Trindade; Primeira 

Seção Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; DJGO 09/09/2014; Pág. 88). 

Aliás, de outra forma não poderia ser, sob pena de se ferir o Princípio do 

Juízo Natural (art. 5º, inciso XXXVII, CF) e permitir que o simples desejo 

particular da parte, embasado em motivo de ordem particular não 

declarado, autorize a transgressão às regras processuais e normativas 

administrativas, ferindo, inclusive, a divisão organizacional do próprio 

Poder Judiciário. Da mesma forma, o processamento da presente demanda 

neste Juízo em nada facilitaria a defesa. Ao contrário, causaria prejuízo. 

Por fim, pontuo que a distribuição da demanda na presente Comarca vai de 

encontro aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, mormente o 

da celeridade e da economia processual (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Neste 

contexto, flagrante a incompetência territorial, o que, determina, segundo a 

dicção do Art. 51, inciso III, da Lei 9.099/95, e enunciado 89 do FONAJE, a 

extinção do feito. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO a incompetência 

deste Juízo para processar e julgar o presente feito, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 51, III, da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários, a teor do disposto no 

art. 54 da Lei n.º 9.099/95. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Avila Vasconcelos Juiza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Advogado(s) Polo Ativo:
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ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO AUGUSTO KACSMARCK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012319-44.2015.811.0004 Pólo Ativo: CAMILO & SILVA LTDA - 

ME Pólo Passivo: CLAUDIO AUGUSTO KACSMARCK Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade, 

amparada na Lei. (destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, a parte autora devidamente 

intimada, para dar prosseguimento ao feito, e não realizado nenhuma 

atividade, incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: RECURSO CÍVEL INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR PARA IMPULSIONAR O 

FEITO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - SENTENÇA EXTINTA POR 

ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. A ausência de manifestação da parte autora quando 

intimada a dar andamento ao feito configura hipótese de extinção do 

processo, com fundamento no art. 267, III, do CPC. O caso em apreço não 

comporta a aplicação da Súmula nº 240 do STJ, pois não aperfeiçoada a 

relação processual mediante citação. (RI 2685/2011, DR. JOSÉ ZUQUIM 

NOGUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Julgado em 04/11/2011, Publicado no 

DJE 18/11/2011). Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia, seja ele referente à informação de endereço, seja à 

indicação de bens passíveis de penhora. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, 

SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Revoga-se 

liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011907-16.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA BARBOSA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UMBELINO CIELMAR CAMARA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX DA MATA ROCHA OAB - MT0018258A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011907-16.2015.811.0004 Pólo ativo: ELAINE CRISTINA 
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BARBOSA FERREIRA Pólo passivo: UMBELINO CIELMAR CAMARA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, oferecido pela parte reclamante, alegando existência de 

CONTRADIÇÃO, visto que o erro no processo iniciou quando foi proferido 

despacho designando nova data de audiência, sendo que o reclamado 

compareceu ao ato, e após ser designada nova data, a parte autora não 

compareceu, mas que o processo estaria sendo utilizado para 

favorecimento da parte reclamada, e por isto requer a continuação do 

processo, de onde se encontra, sendo reconhecida a revelia do 

reclamado. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração encontram parcial 

guarida. Com efeito, verifico que a parte autora possui razão quanto a 

designação errônea de nova data de audiência visto que já havia sido 

realizada, no entanto em que pese suas acusações em desfavor da juíza 

leiga, importante mencionar que o judiciário não funciona através de 

maquinas, e sim de seres humanos, ao qual todos estamos passíveis de 

cometer erros, e no caso, considerando o número elevado de processos 

que tramitam no presente juízo, infelizmente houve um despacho 

designando nova data de audiência sem necessidade lançado nestes 

autos, ao qual acabou passando despercebido aos olhos da juíza leiga e 

do Magistrado, bem como de vários atos posteriores onde não foi 

verificado o erro. Diversamente do argumento pretensioso do embargante, 

o judiciário não pretende favorecer nenhuma parte na relação processual, 

sendo certo que o presente embargos trará aos autos o restabelecimento 

da ordem processual. Dessa forma, entendo devido a revogação da 

sentença por ausência da parte autora na audiência, sendo certo que o 

ato da segunda audiência também deverá ser anulada, devendo os autos 

retornar para confecção do projeto de sentença, onde a revelia será 

analisada na sentença. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, recebo o 

presente EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e os ACOLHO, anulando a 

sentença proferida nos autos, devendo os autos serem encaminhados 

para confecção do projeto de sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011678-22.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ARADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS OAB - MT0014572A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011678-22.2016.811.0004 Pólo Ativo: JOSE CARLOS ARADO 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde em resumo o autor alega que 

indevidamente foi apreendido na data de 21.02.2016 as 09:00 horas e 

somente liberado as 16:00 horas, por um suposto mandado de prisão em 

aberto, e que após comprovar que teria sido expedido alvará de soltura foi 

liberado, porém o constrangido sofrido é imensurável. Apesar do Estado 

devidamente citado, manteve-se inerte, o que incorre na sua revelia, 

sendo certo que os efeitos são relativos, cabendo a parte autora 

comprovar suas alegações. Pois bem, em analise a situação vivenciada 

pelo autor temos jurisprudências no seguinte sentido: APELAÇÃO CÍVEL – 

CONSTITITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DANOS MORAIS – MANDADO DE PRISÃO – CUMPRIMENTO – 

REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALVARÁ DE SOLTURA – RESTRIÇÃO NO 

SETARIN – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERDADE – CONCESSÃO DA 

LIBERDADE NO DIA SEGUINTE – LEGALIDADE DO ATO – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO – ESTRITO CIMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – 

DESPROVIMENTO – Não tendo restado comprovado qualquer ilegalidade, 

excesso ou abuso de autoridade, mas estrito cumprimento do dever legal, 

improcede o pleito indenizatório. (TJ/MG. APELAÇÃO CÍVEL AC. 

10480071065142001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de 

Julgamento: 05/06/2014, Câmaras Cíveis / 5º CÂMARA CIVEL, Data de 

Publicação: 16/06/2014). Neste caso, como verificamos, o erro na prisão 

em situação que a pessoa possuía o alvará e ainda não constava no 

sistema da Policia, não pode ser visto como ilegal, tendo em vista que é 

estrito cumprimento do dever legal a averiguação das informações. Assim, 

ainda que o autor tenha se sentido constrangido, infelizmente caberia aos 

policiais procederem com a checagem, pois no seu sistema não constava 

a revogação da prisão, de modo que tal ato não pode ser considerado 

como prisão ilegal. Dessa forma, os pedidos iniciais não podem ser 

acolhidos. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO IMPROCEDENCIA 

TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente concedida. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza 

Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011173-94.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GOMES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO GEHM OAB - MT0016063A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO OAB - MT0004275A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011173-94.2017.811.0004 Pólo Ativo: FLAVIA GOMES DA 

COSTA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT Vistos, etc. 1 

. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 
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ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

ORDINARIA TRABALHISTA, onde a parte autora onde em resumo aduz 

que é agente de saúde (SUS) e esta enquadrada na CLASSE A / NIVEL 2, 

porém alega ter direito a ser enquadrada no CLASSE B / NIVEL 3-4-5, 

pugnando pelas diferenças remuneratórias pretéritas de, bem como as 

parcelas vincendas no decorrer da ação. Ainda a parte autora aduz que 

que seja aplicado o aumento das verbas de insalubridade que a autora tem 

direito. A PREFEITURA DE BARRA DO GARÇAS/MT, devidamente citada, 

apresentou contestação alegando que não possui dotação orçamentária 

para pagamento da elevação de nível da parte autora, bem como 

requerendo improcedência dos demais pedidos. Quantos as verbas de 

elevação de nível, a autora comprova através dos documentos que possui 

direito a elevação. No entanto, verifico que a autora solicita elevação 

reciproca do nível 3-4-5, porém, se a autora já alega possuir direito de 

permanecer no nível 5, deverá somente este ser atribuído ao seu salário. E 

quanto a classe poderá ter elevado para a classe B. Quanto ao pedido de 

insalubridade, verifico que a jurisprudência recente não reconhece a 

possibilidade do recebimento de tais verbas, conforme segue: RECURSO 

INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

AGENTE PENITENCIÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E/OU 

PERICULOSIDADE. SUBSÍDIO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Os 

comandos do artigo 7º, da CF/88, que acarretem em acréscimo de 

remuneração, como no caso dos adicionais de periculosidade e 

insalubridade, não podem ser deferidos cumulativamente ao regime 

remuneratório por subsídio, pois este presume que situações 

excepcionais, como o labor insalubre ou perigoso, já estejam 

considerados no montante eleito com tal finalidade, visto serem inerentes 

às atividades do cargo vinculado. Inteligência do artigo 39, § 4º, da 

Constituição Federal. Recurso desprovido. Unânime. (TJ-RS; RCív 

0048513-47.2016.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal da 

Fazenda Pública; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 

13/12/2016; DJERS 23/01/2017) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

DA POLÍCIA FEDERAL. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. LEI N. 

11.358/2006. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PEDIDO JULGADO 

IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 20 DO CPC/73. 

LEGALIDADE. 1. É pacífico o entendimento de que os servidores públicos 

não têm direito adquirido a regime jurídico, a lhes garantir a manutenção de 

adicionais ou vantagens pessoais, sendo possível que a Lei nova altere a 

relação jurídica estabelecida com a Administração Pública, criando, 

extinguindo, reduzindo ou ampliando parcelas, ou ainda determinando 

reenquadramentos, transformações ou reclassificações, desde que 

respeitada a garantia constitucional de irredutibilidade de estipêndios. 2. A 

Lei nº 11.358/2006 instituiu a remuneração por subsídio para diversas 

carreiras do funcionalismo público federal, incluindo, na parcela, 

vencimento básico, gratificações, vantagens pessoais, incorporação de 

quintos ou décimos, incorporação de adicional por tempo de serviço, 

abonos, adicional de atividades insalubres, perigosas ou penosas, dentre 

outras rubricas. 3. O autor, não obstante a existência de laudo indicando 

atividade insalubre, não faz jus ao respectivo adicional, por ausência de 

amparo legal, uma vez que, na condição de papiloscopista da Polícia 

Federal, tem sua remuneração por subsídio, nos termos da Lei nº 

11.358/2006, a qual excluiu, de forma expressa, a possibilidade de 

recebimento da parcela. Precedentes do STJ. 4. Apelação não provida. 

(TRF 01ª R.; AC 0022494-46.2014.4.01.3800; Relª Desª Fed. Gilda Maria 

Carneiro Sigmaringa Seixas; DJF1 19/10/2016) CPC, art. 20 Neste sentido, 

os pedidos da parte autora referente a insalubridade não podem ser 

acolhidos, ante a inexistência de previsão legal. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, SUGIRO PROCEDENCIA PARCIAL do pedido formulado pela parte 

autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

para: a) CONDENAR a O MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS/MT a elevar 

sua CLASSE PARA B e o seu NIVEL PARA 5, no prazo de 10(dez) dias, 

sob pena de multa de R$200,00 ao limite de R$3.000,00 por ato 

descumprido. B) CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de 

R$25.014,85(vinte e cinco mil e quatorze reais e oitenta e cinco centavos), 

mais as parcelas vencidas no decorrer do processo referente a elevação 

de NIVEL e CLASSE, acrescido de juros moratórios calculados com base 

no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei 

nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos desde a citação. 

c) SUGIRO IMPROCEDENCIA do pedido de insalubridade. Sem custas e 

honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. 

Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001260-13.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR DE ALMEIDA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não há que se falar em 

complexidade ou inconsistências suficientes que autorizem afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Compulsando 

os autos, verificando as argumentações e pedidos, bem como 

documentos acostados pelas partes, investido dos poderes do art. 37 da 

lei deste rito, entendo que são suficientes para julgamento, sem 

necessidade de dilação probatória, ao ponto que considero que a causa 

está madura razão pela qual passo ao julgamento. Trata-se de ação de 

indenização proposta pelo(s) promovente (s) em face da promovida. 

Alega (m) em síntese o(s) autor(es) que em sua cidade houve falta de 

sinal de celular por alguns dias o que lhe(s) causou (aram) dano (s) 

material (is) e moral (is). Em contestação a requerida, em síntese, alega 

que não houveram interrupções e por conseguinte danos morais ou 

materiais. Aponta ausência de provas. 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. Indo para os contornos decisivos, em 

primeiro lugar, tenho que o (a) (s) autor (es) alega (m) sem juntar nenhuma 

prova do efetivo dano que (cad)a parte tenha sofrido, como fotos, 

requerimentos, notas fiscais dos prejuízos, protocolos, declarações e até 

mesmo um boletim de ocorrência que poderia ter lavrado, de maneira a 

individualizar os prejuízos sofridos. A turma recursal tem entendido que 

falhas genéricas generalizadas, devem ser objeto de ações coletivas para 

caracterização do dano. Nesse sentido vejamos: RECURSO INOMINADO - 

FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA 

GENÉRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS - 

SITUAÇÃO A SE RESOLVER ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA - 

INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS ALEGADOS - IMPOSSIBILIDADE DE 

DETERMINAÇÃO GENÉRICA DE NORMALIZAÇÃO DA ENERGIA QUANDO O 

PROBLEMA É COLETIVO DEVENDO OCORRER A ADEQUAÇÃO DO 

PRAZO AO CRONOGRAMA JÁ ESTABELECIDO PELA CONCESSIONÁRIA - 

RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em dano moral, diante de 

alegações generalizadas acerca da falha do serviço de energia elétrica, 

sendo ação repetitiva, sem demonstração alguma do alegado dano. 

Nesses casos, diante da necessidade da individualização do suposto 

dano moral sofrido, carece de prova a ser produzida pelo consumidor, já 

narrando-se na inicial, qual o fato em particular que teria ofendido a sua 

honra pela falta da energia elétrica, narrada de forma generalizada em sua 

peça exordial. Não se faz possível a determinação de normalização 

individual dos serviços quando se anota, desde a exordial, que os 

problemas são gerais e coletivos na Comarca de Campinápolis, razão pela 

qual se faz possível a concessão de adequação da prestação dos 

serviços dentro do cronograma de prazo já estabelecido anteriormente. 

Recurso conhecido e provido. (RI 1168/2013, DR. MARCELO SEBASTIÃO 
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PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, 

Publicado no DJE 08/05/2014). Inclusive firme enunciado do FONAJE que 

reprime a pratica de querer demandar ações individuais com matéria 

coletiva, que inclusive faz perder a espontaneidade que pode dar lugar a 

captação. Vejamos: ENUNCIADO 139 (substitui o Enunciado 32) – A 

exclusão da competência do Sistema dos Juizados Especiais quanto às 

demandas sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, dentre eles 

os individuais homogêneos, aplica-se tanto para as demandas individuais 

de natureza multitudinária quanto para as ações coletivas. Se, no 

exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de 

fatos que possam ensejar a propositura da ação civil coletiva, remeterão 

peças ao Ministério Público e/ou à Defensoria Pública para as providências 

cabíveis (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA). Ressalte-se que isso 

não quer dizer que as partes não possam sofrer danos individuais, mas 

quando a parte resolve individualizar sua ação, deve provar, mesmo que 

de maneira mínima os prejuízos materiais e a extensão do dano moral que 

alega, não sendo suficiente e simples menção dos fatos, e deve ainda 

destacar sua situação para não cair no crivo das demanda multitudinárias, 

o que não foi o caso. Ante a absoluta falta de provas, e pela característica 

multitudinária da demanda que imprime contorno de matéria de direito 

coletivo, a improcedência é o único caminho que a ação pode tomar. 4. 

Dispositivo. Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, SUGESTIONO SEJA JULGADO IMPROCEDENTE 

os pedidos exordiais. Nos termos do enunciado 139 do FONAJE determino 

envio da informação ao Parquet, caso já não tenha sido informado em 

outro processo com a mesma transcrição fática ou semelhante. Sem 

custas e honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do art. 40 da Lei 

deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Fevereiro de 2018. 

Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001746-95.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. L. COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS MOREIRA FERREIRA OAB - MT0019350A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WCLEBSON R SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Em face do 

teor dos andamentos, temos que a parte promovente desistiu. Inicialmente 

convém frisar que a desistência nesta esfera é inoponível, privilegiando o 

interesse de agir e autonomia da vontade do autor, em contrapartida da 

simplicidade das causas, e por isso independe da anuência da outra parte. 

Esse é o estampado no enunciado do FONAJE que se arrola: 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 (XVI Encontro – Rio de 

Janeiro/RJ). Confirma a assertiva a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL. DESISTÊNCIA. DISPENSA DE ANUÊNCIA DO RÉU. ENUNCIADO Nº 90 

DO FONAJE. EXTINÇÃO DE FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 1 - 

ACÓRDÃO ELABORADO DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 

46 DA LEI 9.099 /1995 E ART. 12, INCISO IX, 98 E 99 DO REGIMENTO 

INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO PRÓPRIO, REGULAR E 

TEMPESTIVO. 2 - DESISTÊNCIA DO PEDIDO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. 

ENUNCIADO Nº 90 DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS - FONAJE: "A DESISTÊNCIA DO AUTOR, MESMO SEM 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". NO PROCEDIMENTO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS NÃO SE APLICA A NORMA INSCULPIDA NO ART. 267 , § 4º , 

DO CPC , QUE EXIGE ANUÊNCIA DO RÉU PARA DESISTÊNCIA DA AÇÃO 

QUANDO JÁ OFERECIDA RESPOSTA. PRECEDENTES DESTA TURMA 

(ACÓRDÃO N.633984, 20120110613993ACJ, RELATOR: ISABEL PINTO, 2ª 

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO DF, 

DATA DE JULGAMENTO: 09/10/2012, PUBLICADO NO DJE: 19/11/2012. 

PÁG.: 366). 3 - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. ((Apelacao 

C ive l  do  Ju izado Espec ia l  ACJ  20120710232749  DF 

0023274-83.2012.8.07.0007 (TJ-DF)).  Anote-se,  a inda,  que 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Com efeito, a aplicação do Código de Processo Civil é subsidiária e 

não incide nas circunstâncias em que há regramento específico na 

referida lei especial, razão pela qual se revela inaplicável o art. 267, §1º, 

do citado Diploma processual, o qual exige a intimação pessoal das partes 

para que seja extinto o processo por abandono da causa. Ademais, tal 

interpretação, está em consonância com os princípios da simplicidade, 

informalidade, da economia processual e da celeridade, que direcionam o 

processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 9.099/95). Pois bem. 

Compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento nos dispositivos 

retrocitados. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO SEJA 

JULGADO EXTINTO O PRESENTE FEITO, sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. Que seja revogado 

os efeitos antecipatórios e outros incidentes eventualmente concedidos. 

Sem condenação de honorários, a teor do disposto no art. 54 e 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado para providencia, nos termos do Art. 

40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra do Garças-MT, 23 de Fevereiro de 

2018. Assinado Digitalmente PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz 

Leigo

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010945-22.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE NUNES BARBOSA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010945-22.2016.811.0004 Pólo Ativo: REJANE NUNES 

BARBOSA SOUZA Pólo Passivo: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que 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. 2.3. MÉRITO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a parte autora em 

resumo aduz que caiu em uma vala existente no meio da rua, não 

sinalizada pela Reclamada, de modo que teve enormes prejuízos materiais 

e ainda desvalorização do seu veiculo. O Município devidamente intimado, 

não apresentou contestação, de modo que deve ser reconhecido sua 

revelia, ressaltando-se que os efeitos são relativos. Pois bem, em analise 

aos documentos constantes no processo, verifico que a parte autora 

comprova o acidente através de fotos do evento, sendo certo que não 
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existia sinalização no local, o que é dever da reclamada. Neste sentido: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRANSITO – 

DEPRESSÃO NA PISTA NÃO SINALIZADA – CAUSA DETERMINANTE DO 

EVENTO DANOSO – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO MUNICIPIO – 

OMISSÃO EM DEIXAR DE CONSERTAR A PISTA, EM CONDIÇÕES 

PRECÁRIAS E TAMBÉM DE SINALIZAR A SITUAÇÃO NO LOCAL – 

OMISSÃO CONFIGURADA – FOTOS ILUSTRATIVAS QUE DENOTAM 

INOBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO, DOS DEVERES JURIDICOS QUE 

LHE SÃO INERENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL BEM CARACTERIZADA 

– DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – 

RECURSO PROVIDO. (TJ-SP – APL: 40038995320138260269 SP 

4003899-53.2013..26.0269, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

07/11/2016, 27º Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 08/11/2016). Assim, forçoso reconhecer a responsabilidade 

da reclamada. Quantos ao pedido de danos materiais, as notas 

apresentadas pela parte autora atingem a quantia de R$4.212,00 (quatro 

mil, duzentos e doze reais), devendo tal valor ser acolhido. Quanto ao 

pedido de desvalorização do veiculo, entendo que este não poderá ser 

acolhido, tendo em vista que trata-se de um evento futuro e imprevisível 

que poderá não ocorrer. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO 

PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) 

CONDENAR o Reclamado ao pagamento da quantia de R$4.212,00(quatro 

mil, duzentos e doze reais), acrescido de juros moratórios calculados com 

base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E, ambos 

desde a citação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 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. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010949-59.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON PEREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZENILDA TEODORA DE LIMA SILVA OAB - MT17806/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

BANCO RURAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010949-59.2017.811.0004 Pólo Ativo: ROBSON PEREIRA LIMA 

Pólo Passivo: BANCO DO BRASIL SA e BANCO RURAL Vistos, etc. O 

processo não se encontra pronto para julgamento. Verifico que a parte 

autora apresentou (ID 8748450) novo endereço do Banco Rural, tendo em 

vista que anteriormente não foi citado. Com efeito, entendo indispensável a 

citação do Banco Rural, vez que existentes empréstimos deste banco. 

Assim, encaminhe-se citação para os endereços informados para a 

autora com nova data de audiência de conciliação. Após retornem os 

autos para conclusão de sentença. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010279-21.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO XAVIER DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT0015701A (ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010279-21.2017.811.0004 Pólo Ativo: MARCELO AUGUSTO 

XAVIER DA SILVA Pólo Passivo: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA e outros (2) Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. 

MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: 

"O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, 

quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, 

nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde suscita a parte Autora, em 

resumo, que adquiriu um veiculo da Reclamada, sendo parcialmente 

financiado, e que na data de 30.05.2015 retirou o veiculo da empresa, 

porém somente na data de 16.05.2015 a Ré deu entrada ao emplacamento 

que estaria incluso na negociação, sendo emplacado o veiculo na data de 

19.06.2015, e por ter esperado mais de 15 dias para o emplacamento, e 

ainda por ter cancelado sua viagem em razão que sem a placa poderia 

receber multa, recorre ao judiciário buscando indenização pelo dano 

sofrido. O Reclamado Banco Honda, aduz que não possui 

responsabilidade no emplacamento do veiculo, sendo obrigação da corréu 

de forma, que requer reconhecida sua ilegitimidade e no mérito a 

improcedência da ação. O Reclamado Auto Campo aduz que não houve 

nenhum atraso no emplacamento do autor, e ainda que o fato de estar sem 

placa não implicaria nenhum prejuízo para viajar, de modo que não 

comprovado suas alegações requer a improcedência da inicial. Pois bem, 

em analise aos fatos e documentos do processo, verifico que a parte 

autora anexou na inicial documento solicitando seu comparecimento em 

Brasília/DF, no entanto consta no documento que o deslocamento seria por 

carro oficial, e referente as data de fevereiro de 2017, o que não tem 

relação com o objeto da ação que ocorreu em meados de junho de 2015. 

Ainda verifico que não foram mais de 15 dias de atraso da reclamada, 

tendo em vista que o prazo da reclamada venceu dia 16/06/2015, e o autor 

emplacou o veiculo dia 19, dessa forma foram 04 dias de atraso. Nessa 

senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário 

deva ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de 

propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, 

concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão 

somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o 

“mal causado”. O autor nos presentes autos se resume em trazer 

proposições genéricas, sem fixar o centro exato dos elementos 

caracterizadores dos danos, quais sejam, o nexo de causalidade e o fato 

lesivo concreto. No que diz respeito ao dano moral, não verifico na 

espécie versada a sua ocorrência, pois não restou suficientemente 

comprovado que os envolvidos foram expostos a situação vexatória ou 

indigna. Não se pode esquecer que a sensibilidade exacerbada está fora 

da órbita do dano moral, devendo ser levado em conta que a frustração e 

a contrariedade, em certa medida, fazem parte da normalidade do nosso 

dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente 

familiar. A jurisprudência é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 
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artigo 335). (negritei). É certo que a Constituição Federal, em seu art. 5º, 

inciso X, prevê que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 

a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação”, expressando claramente 

que pode ser objeto de reparação o chamado dano moral. 4. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, 

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

resolução de mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

LAURA AVILA VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 

40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), 

para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011251-88.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0017066A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8011251-88.2017.811.0004 Pólo Ativo: ADELIO DA SILVA 

JUNIOR Pólo Passivo: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Não há que se 

falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência 

deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações 

preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS, onde suscita a parte 

autora que indevidamente constatou a compra em seu cartão de crédito da 

empresa Reclamada, e ao entrar em contato com a ré, foi informado que 

tratava-se de compra deslocamento, porém o autor afirma jamais ter 

adquirido tal serviço da reclamada. A Reclamada na contestação em 

preliminar aduz ilegitimidade passiva, e no mérito que a culpa é da 

administradora do cartão, que não tem ingerência sobre tais valores, 

pugnando pela improcedência da ação. Pois bem, quanto a solicitação de 

ilegitimidade suscitada pela reclamada, verifico que não poderá ser 

acolhido tendo em vista que consta na fatura que a origem do débito é da 

reclamada, sendo certo que em caso de erro da administradora, caberá a 

reclamada à ação de regresso. Pois bem, quanto aos fatos processuais, a 

reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem 

do débito, de modo que forçoso reconhecer a sua ilegitimidade. 

3.1.DANOS MATERIAIS No que tange a cobrança de valores indevidos, a 

doutrina e a jurisprudência pátria tem se inclinado para a restituição em 

dobro dos valores cobrados indevidamente, nos moldes do art. 42, 

parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, 

comprovado que a compra lançada no cartão de crédito do autor foi 

indevida, cabe a Reclamada a devolução da quantia R$599,80 (quinhentos 

e noventa e nove reais e oitenta centavos) que deverá ser em dobro. 3.2. 

DANOS MORAIS O dano moral, in casu, reside configurado no fato do 

consumidor ter sofrido pelo descaso da empresa Ré, que alegou ausência 

de vinculo, o que comprova o erro, porém, não devolveu o valor cobrado 

indevidamente ao autor em fase administrativa, cabendo o autor o 

ingresso da presente para ver seu direito resguardado. Dispõe o Código 

Civil Brasileiro: "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." Tal artigo nos fornece o 

arcabouço legal que regula, em regra, a responsabilidade civil no nosso 

ordenamento jurídico. Com efeito, a partir da leitura desse artigo é possível 

concluir que o dever de indenizar, no sistema do Código Civil, decorre ou 

assenta-se no trinômio ato ilícito, nexo causal e dano. O dano moral 

passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao 

patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por 

ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que 

entendo ocorrida no caso vertente. Destaco que, ao contrário do 

asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo 

moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada 

a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias 

adequadas. É cediço que, para a fixação do valor da indenização, 

deve-se obedecer aos princípios da equidade e moderação, bem como 

sopesar a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento 

do ofendido, a gravidade, a repercussão da ofensa e o grau do dolo ou da 

culpa do responsável. A reparação civil possui um tríplice escopo: 

indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar tanto a 

compensação do mal justo experimentado pelo ofendido quanto a punição 

do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. Assim, 

entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a natureza da 

ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem como o como 

as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível a fixação 

da indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PEDIDO INICIAL, com 

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

mérito, o que faço para, a) CONDENAR , a Reclamada GOL LINHAS 

AREAS S/A a pagar a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de 

indenização por danos morais ao Reclamante ADELIO DA SILVA JUNIOR, 

valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). B) 

CONDENAR a Reclamada a pagar a quantia de R$ 599,80 (quinhentos e 

noventa e nove reais e oitenta centavos) em dobro, ao autor, a titulo de 

danos materiais, com juros de 1% (um por cento) desde o desembolso( 

Súmula 54 STJ) e correção pelo INPC desde a publicação desta sentença. 

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012999-92.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012999-92.2016.811.0004 Pólo Ativo: CARLOS ROBERTO DINIZ 

Pólo Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que 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 e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 
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decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATORIA C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO, onde em resumo o autor 

alega que o ICMS cobrado na fatura de sua energia esta incidindo sobre 

as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia 

elétrica proveniente da rede básica de transmissão (as chamada s 

TUST/TUSD). Assim requer que seja reconhecida a ilegalidade sobre a 

aplicação da referida tarifa, pugnando pela devolução em dobro dos 

últimos cinco anos. Na contestação, o ESTADO em preliminar aduz 

incompetência em razão da complexibilidade da causa. E no mérito alega 

que não há que se falar em ilegalidade da referida cobrança, visto que não 

há como tributar separadamente cada operação da cadeia de geração de 

energia elétrica, assim, sendo a referida cobrança constitucional requer a 

improcedência do pedido inicial. Pois bem, recentemente no REsp 1163020, 

o STF decidiu que a cobrança do ICMS sobre TUSD (Tarifa de uso do 

sistema de distribuição) é legal. O ministro relator do caso, Gurgel de Faria, 

explicou que não é possível fazer a divisão de etapas do fornecimento de 

energia para fins de incidência do ICMS. No voto, acompanhado pela 

maioria dos ministros da turma, o magistrado explicou que a base de 

cálculo do ICMS em relação à energia elétrica inclui os custos de geração, 

transmissão e distribuição(sic). Com base nestes entendimentos recentes, 

entendo que o pedido da parte autora não pode ser acolhido, tendo em 

vista que a cobrança discutida no presente autos é constitucional, não 

havendo qualquer ilegalidade. 3. DISPOSITIVO Diante o exposto, SUGIRO 

IMPROCEDENCIA TOTAL do pedido inicial, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I do CPC. REVOGA-SE tutela eventualmente 

concedida. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) LAURA AVILA 

VASCONCELOS Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2018/DF

 O DOUTOR JOSÉ EDUARDO MARIANO, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO 

FORO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA CÁCERES, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

 CONSIDERANDO que a servidora ENIELE REGIANI, Gestora Judiciária, 

lotada nesta na 5ª Vara desta Comarca, matrícula nº 2053, irá usufruir 

10(dez) dias de férias, a partir de 19 a 2 8/02/2018.

 RESOLVE

DESIGNAR a servidora NEUZA TAVARES DO AMARAL , Auxiliar 

Judiciário, matricula 4636, para exercer as funções do cargo de Gestor 

Judiciári o Substitut o na serventia da 5ª Vara desta Comarca, 10(dez) 

dias a partir de 19 a 2 8/02/2018, em razão da titular esta usufruindo 

férias.

P. R. Cumpra-se remetendo cópia ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça.

 Cáceres, 19 de fevereiro de 201 8.

 José Eduardo Mariano

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1007835-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1007835-31.2017.8.11.0006 AUTOR: MIRIAN SOUTO RÉU: RUZINETE 

FERREIRA LEMES Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, Guarda e Alimentos 

proposta por Mirian Souto por si e representando P. R. S. F., em desfavor 

de Ruzinete Ferreira Lemes, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. Narra a parte autora, em síntese, que manteve união estável com 

o Requerido no período compreendido entre 19/03/2009 a 29/11/2017, 

sendo que desta relação adviera o menor Pedro Ricardo Souto Ferreira. 

Narra, ainda, que propôs a presente demanda para obter o 

reconhecimento e dissolução da união estável havida, partilha de bens e a 

guarda de seu filho e alimentos, posto que possui a guarda fática deste, 

sendo que presta toda a assistência necessária para o desenvolvimento 

da criança. Dessa forma, requer em sede liminar, a guarda de Pedro 

Ricardo Souto Ferreira para poder representá-lo nas situações 

necessárias, bem como cuidar e zelar por seus interesses e a fixação de 

alimentos provisórios na quantia de 50% do salário mínimo. Com a inicial 

vieram os documentos pertinentes. É o relatório. Decido. Processe-se em 

segredo de justiça. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, sem prejuízo 

de posterior revogação, observando-se o que dispõe o art. 98 do Código 

de Processo Civil. As regras que inspiram o legislador sobre o instituto da 

guarda ensejam sempre e primordialmente o interesse da 

criança/adolescente, ou seja, em questão de guarda da criança, o que 

deve ser levado em conta é a conveniência do impúbere. Ademais, 

sabe-se que o espírito teleológico de todas as normas que disciplinam as 

relações jurídicas, que envolvem pessoas menores de dezoito anos, é a 

máxima proteção da criança e do adolescente, princípio este erigido ao 

patamar constitucional, pois o art. 227 da Carta Magna é enfático ao 

preceituar que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Assim, no 

caso sub judice, analisando o pedido guarda provisória, bem como os 

documentos acostados aos autos, vejo que a liminar pleiteada deve ser 

deferida. Diante de todo exposto, CONCEDO a guarda provisória da 

criança Pedro Ricardo Souto Ferreira em favor da Requerente Mirian 

Souto. Ante a ausência de comprovante de renda do Requerido, fixo os 

alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, 

atualmente equivalente a R$ 468,50 (quatrocentos e sessenta e oito reais 

e cinquenta centavos), a ser pago pelo alimentante, a partir da citação, até 

o dia 10 de cada mês, mediante desconto em folha de pagamento a ser 

depositado na conta poupança n. 00025239-8, agência 0870, operação 

013 – Caixa Econômica Federal. Ademais, cite-se e intime-se o Requerido 

para comparecer à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. O não comparecimento injustificado da parte 

Autora ou Requerida à audiência de conciliação/mediação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de dois por cento do valor da causa, revertida em favor do Estado 

de Mato Grosso. Advirta-se a parte Requerida de que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a 

partir da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição, ou do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, com 10 (dez) dias de antecedência (§ 5º 

do art. 334). Deverão constar do mandado de citação as disposições 
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insertas no art. 695 e parágrafos do Código de Processo Civil. Expeça-se 

o competente termo de guarda provisória. Oficie-se o Instituto Nacional do 

Seguro Social para que proceda ao desconto em folha dos alimentos 

arbitrados. Caso a tentativa de conciliação seja infrutífera, intime-se a 

equipe multidisciplinar deste Juízo para realização de estudo psicossocial 

na residência de ambas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a 

juntada do relatório psicossocial, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Intimem-se. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002339-55.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA HOMSI GATO OAB - SP258302 (ADVOGADO)

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

DEGMAR GUEDES PILONI OAB - SP282067 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. M. D. S. A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Numero do Processo: 

1002339-55.2016.8.11.0006 AUTOR: JOAO BENTO ALVES RÉU: LIAIRON 

MATEUS DOS SANTOS ALVES Vistos etc. Tendo em vista o teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 4603815), intime-se a parte autora, via 

advogada constituída, para informar o atual endereço do Requerido, sob 

pena de extinção e arquivamento, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o 

prazo mencionado e devidamente certificado, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cáceres, 19 de setembro de 2017. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002202-73.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. S. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. V. (RÉU)

A. T. R. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão de Impulsionamento Certifico 

em cumprimento ao item 1.19.1.4 do provimento 07/2011 alterado pelo 

provimento 26/2011 - CGJ, Impulsiono o presente feito, encaminhando -o a 

Defensoria Pública para querendo impugnar a constestação. JACKLINE 

MARCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000246-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA VIEIRA FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

23/04/2018, às 16:30 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006991-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/07/2018, a partir das 8:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A 

ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-91.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que o 

Recurso de Apelação id:11948400 é Tempestivo. Certifico ainda que a 

Requerente, ora denominada Apelante é isenta de preparo em razão da 

concessão de gratuidade de Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º 

do CPC , pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o 

Requerido, ora denominado Apelado, através de seu(ua)(s) advogado(a)

(s) legalmente constituído(s), para que, querendo, responda ao recurso no 

prazo legal (art. 1010, §1º, CPC). Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006129-13.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SIZENEI DA SILVA ALVES (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/07/2018, a partir das 8:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A 

ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001445-79.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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MARIA LUCIA DA SILVA SANTOS (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que o Requerido oferecesse embargos, 

ou, cumprisse a obrigação, isto posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC 

intimo a parte autora por meio seu advogado legalmente constituído para 

no prazo de 10 (dez) dias manifestar-se requerendo o que entender de 

direito . Eliana de Fátima Segatto Mendes. Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000344-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDRIANI NOBREGA STEFANELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

06/07/2018, a partir das 8:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário 

de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A 

ausência injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001227-51.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANNA BITTENCOURT DAL VESCO (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

transcorreu "in albis” o prazo para que a executada, devidamente citada 

(id: 9962005) pagasse o débito ou oferecesse embargos a execução. Isso 

posto, nos termos do art. 203 § 4.º do CPC, intimo a parte exequente por 

meio de seu advogado para se manifestar nos autos indicando bens do 

executado passiveis de penhora ou requerendo o que entender de direito 

no prazo de 15 (quinze) dias . Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006516-28.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA DANTAS DA SILVA (AUTOR)

JOSE GERALDO DA SILVA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALEXANDRINO DE LACERDA OAB - MT11483/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA CURY ARANTES (RÉU)

RENATO ARANTES (RÉU)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

07/06/2018, às 16:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007437-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos do o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os 

autos, a fim de INTIMAR o advogado da parte autora a manifestar-se nos 

autos acerca da certidão negativa acostada pelo Oficial de Justiça 

(id:11235937), no prazo de 5 (cinco) dias. Eliana de Fátima Segatto 

Mendes Técnica Judiciária

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003405-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/04/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003405-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI AUXILIADORA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL MENDES DOS SANTOS OAB - MT13063/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA BARBOZA FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

as partes, por meio de seus advogados, legalmente constituídos, para 

comparecerem à Audiência de Conciliação designada para o dia 

02/04/2018, às 15:00 horas, que se realizará no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cáceres-MT. A ausência 

injustificada da(s) parte(s) à audiência de conciliação é considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça e acarretará 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).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007442-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Decorrido a dilação do prazo , nos termos do art. 203 
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§ 4.º do CPC, intimo o advogado da parte autora para comprovar a 

existência de pretensão resisitida sob pena de indeferimento da inicial nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias. Eliana de Fátima Segatto Mendes Técnica 

Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005521-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON JULIANO 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, 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000620-67.2018.8.11.0006

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:

VANDERLEI OLIVEIRA SIQUEIRA (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, 

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

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000718-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASINHA ESPETOS E MASSAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000718-52.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A REQUERIDO: BRASINHA ESPETOS 

E MASSAS LTDA - ME Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo 

a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo 

Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de 

estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 27 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000736-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENILSON HILARIO DOS SANTOS (RÉU)

AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME (RÉU)

EVA DE FATIMA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000736-73.2018.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME, EVA DE FATIMA 

GUIMARAES, ENILSON HILARIO DOS SANTOS Vistos etc. Nos termos do 

art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a parte Autora para 

providenciar o pagamento do taxa distribuição e das custas, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Acaso providencie o 

pagamento, desde já analiso a inicial nos seguintes termos: A pretensão 

visa ao cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o 

pagamento de quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não 
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cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT20720/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI BECKER - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000761-86.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT REQUERIDO: DANIELI BECKER - ME Vistos etc. Cumpra-se a carta 

precatória, servindo a cópia do mandado. Após o cumprimento, oficie 

comunicando ao Juízo Deprecante o inteiro teor dos atos praticados, com 

as homenagens de estilo, e providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 

27 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000765-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEIA RODRIGUES RUAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL ZATTAR NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000765-26.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: LEIA RODRIGUES RUAS REQUERIDO: MIGUEL ZATTAR 

NETO Vistos etc. Cumpra-se a carta precatória, servindo a cópia do 

mandado. Após o cumprimento, oficie comunicando ao Juízo Deprecante o 

inteiro teor dos atos praticados, com as homenagens de estilo, e 

providencie baixa nos registros. Cáceres/MT, 27 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006482-53.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMY JIMENEZ (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006482-53.2017.8.11.0006 

AUTOR: NELSON RIBEIRO RÉU: ROMY JIMENEZ Vistos etc. DEVERÁ o 

CEJUSC promover nova audiência, para o fim de complementar a audiência 

anterior. Ocorre que no item "2" do acordo celebrado entre as partes não 

há o número de parcelas a serem pagas, informando apenas que serão 

parcelas "iguais" no valor de R$300,00 cada. Ora, se as parcelas são 

iguais, como podemos deduzir a quantidade delas, se em sendo a dívida 

no valor de R$23.124,40, a divisão de aludido valor em parcelas de 

R$300,00 mensais não implicará em número inteiro de parcelas? Portanto, 

a imprecisão contida no acordo impede que o mesmo seja homologado da 

forma que está. Sendo assim, providencie o CEJUSC nova audiência de 

tentativa de autocomposição. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000785-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE ALMEIDA MENDES (AUTOR)

M. E. M. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR OAB - MT0009791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1000785-17.2018.8.11.0006 

AUTOR: MONIQUE EVELIN MENDES NEGRIS, ADRIANA DE ALMEIDA 

MENDES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos, etc. Emende-se a petição inicial para atender o 

disposto no art. 319, inciso II do CPC - profissão. Dentre os pedidos 

trazidos à baila, a parte Autora requer a concessão da justiça gratuita. O 

atual Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015),traz em seu artigo 98, 

caput, a previsão de concessão da justiça gratuita aos que não possuem 

condições de arcar com as despesas processuais. No entanto, a nova 

legislação processual civil se ateve a mencionar que o beneficio deveria 

ser concedido à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos, 

porém, não trouxe o conceito de insuficiência. Não obstante, o artigo 1º da 

legislação, preceitua que suas normas processuais nela contidas, devem 

ser interpretadas de acordo com os valores e normas fundamentais da 

Constituição Federal. Nesse aspecto, no que concerne a assistência 

judiciária gratuita, o texto constitucional prevê, em seu artigo 5º, inciso 

LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, à luz da Constituição 

Federal, a comprovação de hipossufiência não pode ser de todo afastada, 

sendo a declaração de pobreza mera presunção relativa, que necessita 

de outros elementos capazes de comprovar a incapacidade financeira. 

Ademais, no presente caso, ausente indicação da profissão, e a 

apresentação de qualquer indicativo de impossibilidade de pagamento das 

custas pela Autora/genitora, diante da previsão do artigo 99, § 2º, do NPC, 

antes de indeferir o pedido, convém facultar ao interessado o direito de 

provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua 

família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação 

do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) 

dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício, documento que 

comprove sua renda mensal (cópia carteira de trabalho, holerite, extratos 

bancários, etc.) ou, no mesmo prazo, deverá recolher as custas judiciais e 

despesas processuais Decorrido o prazo, volvam-me conclusos os autos. 

Intime-se. Caceres, 27 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001454-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DA SILVA LEITE FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001454-41.2016.8.11.0006 

AUTOR: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT RÉU: PAULO DA SILVA LEITE FILHO Vistos etc. Defiro a citação por 

edital. Expeça-se o necessário. Decorrendo o prazo para o réu pagar a 

dívida ou opor embargos sem que o mesmo tenha comparecido ao 

processo, ficará desde já nomeada a DEFENSORIA PÚBLICA para o 

encargo. Nesta hipótese, deverá a Defensoria Pública ser intimada a 

manifestar e requerer o que entender pertinente em 15 dias. Em seguida, 

intime-se novamente o autor para manifestar-se no tocante a defesa 

ofertada, também no prazo de 15 dias. Por fim, retorne concluso. 
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Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006992-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

JAISON NUNES CORDOVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006992-66.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: JUBA SUPERMERCADOS LTDA EXECUTADO: FLAVIO DA 

SILVA NUNES, JAISON NUNES CORDOVA Vistos etc. Expeça-se novo 

mandado para tentativa de citação do Requerido Jailson. Acaso não seja 

encontrado, e eventualmente existindo elementos para concluir pela 

ocultação, deverá o Oficial de Justiça proceder a citação por hora certa. 

Acaso não mais resida no endereço, desde já defiro a citação por edital. 

Sugere-se que a parte Autora diligencie na Vara de Execução Penal para 

verificar qual endereço esta sendo declarado.] Defiro a averbação da 

liminar em relação à motocicleta que não foi localizada. Nos termos do art. 

139, V do CPC, determino que o CEJUSC promova a tentativa de 

autocomposição entre a parte Autora e o Requerido Flavio. Cáceres/MT., 

27 de Fevereiro de 2018. . Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001984-45.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBISON DELGADO AMORIM (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001984-45.2016.8.11.0006 

AUTOR: ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL RÉU: ROBISON 

DELGADO AMORIM Vistos etc. DEFIRO a suspensão do processo pelo 

prazo solicitado (id. 11746137). Decorrido o prazo, intime o autor para 

manifestar e requerer o que entender pertinente, inclusive quanto o 

interesse na averbação da dívida nos registros do Serasa, nos termos do 

art. 782, § 3º do CPC, em quinze dias. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005141-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ARDAIA CRISTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005141-89.2017.8.11.0006 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

ANA ARDAIA CRISTO Vistos etc. Reoportunizo o autor a cumprir a 

intimação anterior, no prazo de dez dias, sob pena de não o fazendo ser o 

processo extinto sem resolução de mérito. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre 

Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005225-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE LIMA CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1005225-90.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JANE DE LIMA CARVALHO Vistos 

etc. O valor alusivo a diligência do oficial de justiça já foi recolhido no id. 

9973244 e 9973256 - pág.1. Portanto, cite-se o réu de acordo com o 

despacho inicial. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006 

AUTOR: AUGUSTO MIRON TRINDADE RÉU: ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE 

ARRUDA FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE 

REPRESENTANTE: BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO Vistos 

etc. Expeça-se carta para citação do confinante VICTOR MATHEUS BRITO 

DO AMARAL conforme solicitado no id. 10927376 e id. 11423826, no 

endereço de id. Num. 5604214 - Pág. 2. Após confirmada a citação e 

decorrido o prazo para eventual defesa/oposição, retorne concluso. 

Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004818-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 (ADVOGADO)

BENITO CID CONDE NETO OAB - DF40147 (ADVOGADO)

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIZ MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1004818-84.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. REQUERIDO: GILBERTO LUIZ 

MARQUES Vistos etc. Certifique o cartório quanto o decurso do prazo 

para a purgação da mora e oferecimento de defesa. Não obstante, 

considerando o requerimento contido no id. 11889123 - pág. 1, anoto o 

prazo de cinco dias ao autor, para que manifeste e requeira o que 

entender pertinente. Após, retorne concluso para a análise da hipótese de 

julgamento antecipado conforme solicitado no id. 11602049 - pág.1. 

Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007861-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA LEAL DE MORAES (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007861-29.2017.8.11.0006 

AUTOR: CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA RÉU: SILVANA LEAL DE 

MORAES Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA, ajuizada por 

CHRISTIANE PINTO DE ARRUDA em face de SILVANA LEAL DE MORAES. 

Na inicial, a autora solicitou o deferimento do recolhimento das custas ao 

final; e subsidiariamente requereu o parcelamento. Seu pedido foi 

indeferido no id. 11283010, uma vez que não se verificou por meio da 

causa de pedir a necessária compatibilidade com o requerimento de 

pagamento das custas ao final ou o seu parcelamento. Ocorre que a 

autora formulou pedido de reconsideração (id. 11806604), em cuja 

oportunidade aduziu que o dinheiro objeto da causa de pedir a mesma o 

possuía em poupança no ano de 2014 e que era a sua única reserva para 

os estudos em curso superior, mas que a contragosto, emprestou à ré – 

sua parente. Informou ainda que reside atualmente na Bolívia com seu 

marido e que a situação financeira do casal está se tornando 

insustentável frente a crise econômica atual de modo que se não receber 

o valor reclamado na inicial, corre o risco de ter que abandonar os 

estudos e retornar ao país. Por tais razões, requer o parcelamento das 

custas em 04 (quatro) parcelas mensais. Pois bem. Diante da justificativa 

apresentada, amparando-me no que dispõe o art. 98, §6° do Código de 

Processo Civil, hei por bem deferir o parcelamento das custas em 04 

(quatro) parcelas mensais, iguais e consecutivas de modo que o acesso 

ao judiciário seja garantido à parte. Sendo assim, fica a autora intimada a 

no prazo de 15 dias comprovar o parcelamento e o pagamento da primeira 

parcela. Caso a autora leve a efeito o comando acima, fica desde já 

apreciada a inicial nos seguintes termos: A pretensão visa ao cumprimento 

de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o pagamento de 

quantia em dinheiro, (art.700, inciso I), havendo probabilidade do direito do 

Autor, tendo em vista a prova escrita sem eficácia de título executivo, de 

modo que a monitória é pertinente. Deste modo, promova-se a expedição 

do mandado de citação para pagamento da obrigação, acrescida de 

honorários advocatícios no valor de 5% do valor da causa (art. 701, CPC), 

no prazo de quinze dias, nos termos do pedido inicial, constando-se que 

neste mesmo prazo poderá o requerido oferecer embargos (art. 702, 

CPC). Conste-se ainda que se cumprido o mandado, ou seja, havendo o 

pagamento, ficará ele, o requerido, isento do pagamento de custas 

processuais (art.701,§1º, CPC) e que, não cumprindo a obrigação ou não 

oferecendo embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo 

judicial" (art. 702, §8º). Independente do prazo para pagamento ou 

oposição de embargos, determino que o CEJUSC providencie a tentativa 

de autocomposição entre as partes. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. Considerando que o autor requer a aplicação de multa diária em caso 

de não apresentação do veículo de modo espontâneo pelo réu, 

amparando-me no art. 9° do CPC, antes de deliberar quanto a fixação de 

multa, hei por bem intimar o réu para manifestar-se a respeito do 

requerimento no prazo de 15 dias, ocasião em que desde já, 

independentemente de fixação de multa cominatória, poderá apresentar o 

veículo ao Juízo ou indicar a sua localização. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Em todo o caso, desde já fica revogada a determinação anterior 

quanto a realização de audiência de conciliação, ante a indisponibilidade 

da parte autora em transigir. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho 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)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1006933-78.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: RONALDO MARTIN FRAGA Vistos 

etc. Considerando que o autor requer a aplicação de multa diária em caso 

de não apresentação do veículo de modo espontâneo pelo réu, 

amparando-me no art. 9° do CPC, antes de deliberar quanto a fixação de 

multa, hei por bem intimar o réu para manifestar-se a respeito do 

requerimento no prazo de 15 dias, ocasião em que desde já, 

independentemente de fixação de multa cominatória, poderá apresentar o 

veículo ao Juízo ou indicar a sua localização. Decorrido o prazo, retorne 

concluso. Em todo o caso, desde já fica revogada a determinação anterior 

quanto a realização de audiência de conciliação, ante a indisponibilidade 

da parte autora em transigir. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Em que pese a execução 

provisória, o procedimento a ser seguido é o mesmo que o do cumprimento 

de sentença definitivo (art. 520 c.c art. 523, ambos do CPC). Portanto: 

Determino a intimação do devedor, através de seu Advogado (art. Art. 

513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo e 

não havendo pagamento, intime-se os credores para manifestação em 

cinco dias. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Em que pese a execução 

provisória, o procedimento a ser seguido é o mesmo que o do cumprimento 

de sentença definitivo (art. 520 c.c art. 523, ambos do CPC). Portanto: 

Determino a intimação do devedor, através de seu Advogado (art. Art. 

513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 

prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo e 

não havendo pagamento, intime-se os credores para manifestação em 

cinco dias. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. Antes de apreciar 

o requerimento pendente, intime o autor para que informe no processo 

acerca do andamento e resultados obtidos na Carta Precatória expedida 

ao Juízo de Mineiros/GO. Aguarde-se ainda a realização da audiência 

agendada nos autos de embargos. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001384-24.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLENIO MARINO SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001384-24.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT EXECUTADO: CLENIO MARINO SANTOS Vistos etc. Antes de apreciar 

o requerimento pendente, intime o autor para que informe no processo 

acerca do andamento e resultados obtidos na Carta Precatória expedida 

ao Juízo de Mineiros/GO. Aguarde-se ainda a realização da audiência 

agendada nos autos de embargos. Para tanto, anoto o prazo de 15 dias. 

Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001565-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001565-25.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI EXECUTADO: CARMEM 

LUCIA DOS SANTOS Vistos etc. Expeça-se novo mandado para penhora 

de bens nos últimos endereços informados- Num. 11863385 e Num. 

11416387. Atente-se a escrivania que no mandado anterior a parte 

efetuou o pagamento de dois atos, e sendo negativa a penhora, deverá 

apenas complementar a diligência. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002141-81.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA EUDALIA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - SP140055 

(ADVOGADO)

ANTONIO PEDRO DA SILVA MACHADO OAB - SC7459 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1002141-81.2017.8.11.0006 

EMBARGANTE: LAZARA EUDALIA DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos, etc. Os EMBARGANTES pugnaram pela produção 

de prova pericial, enquanto a parte EMBARGADA tem permanecido inerte 

neste feito. No presente caso, entendo necessária a produção de prova 

pericial, de modo que defiro a realização de perícia solicitada a fim de que 

seja apurado se os valores cobrados correspondem às taxas contratuais, 

inclusive se superam ou não à taxa média de mercado. Para tanto, nomeio 

como Perito do Juízo o Contador ANTONIO CARLOS LEITE, com endereço 

na Rua Seis de Outubro nº 166, Caceres, fone 65-3223-2068, com ônus 

ao ESTADO DE MATO GROSSO, uma vez que os Embargantes são 

beneficiários da justiça gratuita. Intime o Perito da nomeação e para 

apresentar proposta de honorários, ficando ciente de que será expedida 

certidão de crédito para cobrança junto ao ESTADO DE MATO GROSSO. 

Para tanto, anoto o prazo de cinco dias. Em seguida, intime-se a parte 

Embargante para a indicação de quesitos e assistentes técnicos, no prazo 

de 15 dias. Vindo a resposta do Perito, retorne concluso para a 

apreciação quanto a proposta de honorários e posteriores determinações. 

Assinalo que as partes têm o prazo de 15 dias a partir da publicação 

deste despacho para exercer alguma das faculdades descritas no art. 

465, §1° do Código de Processo Civil. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001695-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

Francielli Zarista de Souza (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1001695-15.2016.8.11.0006 

EXEQUENTE: BENEDITA BARTOLINA DA SILVA ALVES EXECUTADO: 

FRANCIELLI ZARISTA DE SOUZA Vistos, etc. Designe nova data para 

realização da audiência de tentativa de conciliação/mediação. Cite-se a 

Requerida no endereço indicado pela Autora no id. 11316383, qual seja, 

Praça Major João Carlos, 99, Centro, Setor de radiologia, nesta Comarca. 

Outrora, ressalto que não há justificativa para deferimento da citação por 

hora certa, eis que não há informação de ocultação pela Ré. No mais, em 

razão da não citação da parte Ré até o momento, a restou obstado o 

possível cumprimento da obrigação que lhe foi imputada (id.5587940). 

Neste rumo, ressalto que diante da urgência do cumprimento da obrigação 

imposta, dada a sua própria natureza (custeio de tratamento médico e 

medicamentos) verifico a possibilidade de atendimento (parcial) do pedido 

de bloqueio de valores pertencentes à Ré, a fim de que sejam 

acobertadas/custeadas as despesas médicas e medicamentosas 

necessárias à parte Autora. Neste rumo, ressalto a dicção do o art. 139, 

IV do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 139. O juiz dirigirá o 

processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - 

determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou 

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 

judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias; 

O dispositivo acima atribui deveres e poderes ao Magistrado, verdadeiros 

instrumentos conferidos ao Juiz a fim de que dirija o processo com a maior 

efetividade possível. No caso do inciso supracitado (IV) garante a 

possibilidade da utilização de medidas coercitivas ou sub-rogatórias, 

chamadas medidas atípicas, que buscam firmar maior efetividade às 

ordens judiciais. Partindo-se da possibilidade insculpida no dispositivo 

acima, e diante da situação demonstrada no caso em tela, se justifica a 

aplicação de medida pleiteada, tendo em vista a ausência de citação da 

parte é até o momento, e a consequente ausência de cumprimento da 

obrigação pela mesma. De outro lado, vislumbro que restou determinado à 

Requerente que anexasse aos autos os documentos que demonstrassem 

as despesas médicas já despendidas, bem como o tratamento médico 

adequado à parte autora, prescrito por médico. Neste último caso, sendo 

necessário apresentar os orçamentos para realização do mesmo. No 

entanto, verifico que a parte Autora acostou alguns documentos na inicial 

que supostamente demonstram despesas advindas do acidente, no 

entanto, que não condizem com o valor requerido a título de bloqueio. 

Ademais, anexou alguns cartões a título de apresentação de orçamentos, 

porém, os mesmos não contém assinatura dos responsáveis a fornecer o 

tratamento. Deste modo, antes de proceder com tal diligência (bloqueio de 

valores), faculto à Autora anexar nos autos os orçamentos relativos ao 

tratamento médico prescrito à mesma, devendo os mesmos serem 

firmados pelos responsáveis do local a fornecê-los, detalhando os valores 

dos procedimento, a fim de que se possa das efetividade ao comando de 

bloqueio de valores. Deverá, ainda, acostar os documentos que 

comprovem as despesas médicas já custeadas, sob pena de limitação do 

bloqueio unicamente as despesas supostamente demonstradas na 

documentação já anexada. Objetivamente, deverá a Autora apresentar 

pedido com indicação expressa e detalhada dos gastos, com indicação da 

correspondente comprovação no identificador dos autos. Para tanto, 

anoto o prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres, 26 de fevereiro 

de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001308-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA - ME (RÉU)

FLAVIO PORTUGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Para ciência acerca da diligência positiva do Oficial de Justiça, 

aguardando prazo para para pagamento e/ou manifestação defensiva da 

parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000718-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASINHA ESPETOS E MASSAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, visando o cumprimento da 

Carta Precatória remetida à este Juízo, com a finalidade de proceder a 

citação/penhora e demais atos em face da parte requerida. Deverá o 

nobre causídico acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos 

ícones “Serviços - Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao 

final, após efetuar o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono 

deverá acostar aos autos o respectivo comprovante. Cáceres/MT, 27 de 

fevereiro de 2018 Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000761-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU OAB - MT20720/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELI BECKER - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 15 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, no valor de R$ 35,00 reais, visando o cumprimento da 

Carta Precatória remetida a este r. Juízo, com a finalidade de intimar/citar a 

parte requerida. Deverá o nobre causídico acessar o site do TJMT 

(www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres/MT, 27 de fevereiro de 2018 Felipe N. 

Mattioni Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-123 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARTIGOS

Processo Número: 1007558-15.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

FRANCIANO BARBOSA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007558-15.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: PATRICIA ERIKA OLIVEIRA DA SILVA, FRANCIANO 

BARBOSA DIAS REQUERIDO: EDUARDO MELCHIORETTO DE OLIVEIRA, 

MARCOS AUGUSTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Em que pese a execução 

provisória, o procedimento a ser seguido é o mesmo que o do cumprimento 

de sentença definitivo (art. 520 c.c art. 523, ambos do CPC). Portanto: 

Determino a intimação do devedor, através de seu Advogado (art. Art. 

513, §2°, I do NCPC), a fim de que este efetue o pagamento da dívida no 
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prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 da Lei adjetiva em vigor. 

Caso não efetue o pagamento no prazo acima, incidirá sobre o montante 

devido multa (10%) e honorários (10%), na forma do art. 523, §1°/NCPC. 

Efetuado o pagamento parcial no prazo assinalado, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, §2°). Decorrido o prazo e 

não havendo pagamento, intime-se os credores para manifestação em 

cinco dias. Cumpra-se com URGÊNCIA. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 

2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1007859-59.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTANTINO DE SOUZA (RÉU)

CLAUDIA LUCIA ALT (RÉU)

RUBENS ALT (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 1007859-59.2017.8.11.0006 

AUTOR: PEDRO BARBOSA DA SILVA RÉU: RUBENS ALT, CLAUDIA LUCIA 

ALT, CONSTANTINO DE SOUZA No despacho inicial foi determinado: 

"...Assim sendo eis o momento em que faculto a parte autora demonstrar 

ser hipossuficiente, na forma da Lei, ou que recolha as custas do 

processo, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No 

mesmo prazo, deverá a parte Autora detalhar a localização do endereço 

do Requerido Constantino. Deverá ainda: 1 - observar o disposto no art. 

73 do CPC; 2 - apresentar memorial descritivo e mapa topográfico da área 

objeto da lide; 3 - demonstrar a legitimidade dos Requeridos para figurarem 

no pólo passivo da ação, devendo atentar que figuram como meros 

cessionários, e que na ação de usucapião, figura o efetivo titular do 

domínio; e 4 - apresentar a anuência expressa dos condôminos, com 

destaque sobre os limites da área..." De tais pontos elencados, a parte 

Autora atendeu a quase totalidade. No que tange ao pedido de assistência 

judiciária, diante da justificativa e documentos apresentados, defiro. 

Especificamente em relação à legitimidade, como já aventado, às 

averbações de cessões não implicaram na transferência do domínio, 

caracterizando os negócios jurídicos objeto das escrituras de cessões, 

apenas em direitos obrigacionais, com respectiva transferência da posse. 

Tal ocorrência, diversamente, não implicou na transferência do domínio. 

Pondero que o contrato de cessão de direitos hereditários não constitui 

modo de aquisição da propriedade. Somente depois de concretizado o 

título de domínio advindo de cessão de direitos hereditários, o que se dá 

com o registro do formal de partilha, é que adquire o cessionário a 

qualidade de proprietário do imóvel cedido. Assim, reoportunizo a parte 

Autora emendar o pedido inicial para adequar à pretensão em desfavor do 

efetivo legitimado, devendo figurar os cessionários igualmente, na 

qualidade de interessados, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. 

Caceres, 27 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ TOMAZZELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-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 na 

Audiência de Instrução designada para o dia 16 de maio de 2018 às 

14h00min, que será realizada na sala de audiências da 3ª Vara Cível, no 

Fórum da Comarca de Cáceres/MT. Cáceres/MT, 27 de fevereiro de 2018 

Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001759-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO MIRON TRINDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (ADVOGADO)

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT0015352A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI FREIRE (RÉU)

ESPÓLIO DE NADIA PINTO DE ARRUDA FREIRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO OAB - 105.176.771-72 

(REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CARTA DE CITAÇÃO - CONFINANTE (AÇÃO DE USUCAPIÃO) 

EXPEDIDA POR ORDEM DO MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Ricardo Alexandre R. 

Sobrinho DADOS DO PROCESSO: Processo: 1001759-25.2016.8.11.0006; 

Valor causa: R$ 78.868,08; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: USUCAPIÃO 

Parte Autora: AUGUSTO MIRON TRINDADE Parte Ré: ESPÓLIO DE NADIA 

PINTO DE ARRUDA FREIRE, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO CAVALCANTI 

FREIRE REPRESENTANTE: BERTOLDO CAVALCANTI FREIRE SOBRINHO 

PESSOA A SER CITADA (CONFINANTE): Nome: VICTOR MATHEUS BRITO 

DO AMARAL Endereço: AV. BEIRA RIO - 675 - APTO 99 - RES. 

SHANGRILA, BAIRRO JARDIM CALIFORNIA, CUIABA/MT - CEP N. 

78070-370. Cáceres/MT, 27 de fevereiro de 2018. Senhor: VICTOR 

MATHEUS BRITO DO AMARAL, Por determinação do MM. Juiz de Direito da 

3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT procedo à citação de Vossa 

Senhoria, na qualidade de confinante, nos termos do processo abaixo 

identificado, por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito e da 

petição inicial, cuja cópia segue anexa como parte integrante desta carta, 

para no prazo legal e em conformidade com a decisão a abaixo transcrita 

responder a ação. DESPACHO/DECISÃO: “Vistos etc. Expeça-se carta 

para citação do confinante VICTOR MATHEUS BRITO DO AMARAL 

conforme solicitado no id. 10927376 e id. 11423826, no endereço de id. 

Num. 5604214 - Pág. 2. Após confirmada a citação e decorrido o prazo 

para eventual defesa/oposição, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito”. 

ADVERTÊNCIAS: A) O prazo para oferecer contestação será de 15 dias. 

Esse prazo será contado em dobro, no caso de litisconsortes com 

procuradores distintos, ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria 

Pública, e também em dobro, caso o requerido seja a Fazenda Pública ou o 

Ministério Público; B) - Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos pela requerida como verdadeiros os fatos alegados na petição 

inicial, salvo em relação a direitos indisponíveis (art. 344, do NCPC). 

Atenciosamente, Felipe N. Mattioni Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000709-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELSON VIEGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

WEMERSON JUNIOR DE JESUS VIEGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT0019744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA MARTINS PEIXOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1000709-90.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: ELSON VIEGAS DE SOUZA, WEMERSON JUNIOR DE JESUS 

VIEGAS REQUERIDO: ANGELICA MARTINS PEIXOTO Vistos etc. Cuida-se 

de AÇÃO CAUTELAR INOMINADA PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS 

PROIBITIVAS PARA CESSAR AMEAÇA, LESÃO A DIREITO DE 

PERSONALIDADE ajuizada por ELSON VIEGAS DE SOUZA em face de 

WEMERSON JUNIOR DE JESUS VIEGAS. Após tecer as razões de fato e 

de direito, requereu o autor Elson Viegas, além dos demais requerimentos, 

as seguintes pretensões: “Regulamentação da guarda, o direito de visitas 
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e da fixação de alimentos provisórios/definitivos, em relação a filha que o 

requerente Elson Viegas de Souza tem com a requerida(...).” Ocorre que 

os requerimentos em destaque não estão sob a competência de 

processamento e julgamento deste Juízo. Ora, segundo o art. 1° da 

Resolução 005/2014-TP do TJMT, compete ao Juízo da 3ª Vara de 

Cáceres processar e julgar os feitos cíveis em geral, cartas precatórias, 

rogatórias e de ordem, mediante distribuição igualitária com a 2ª cível. Não 

obstante, no mesmo artigo é mencionado que compete ao Juízo da 1ª vara 

desta Comarca processar e julgar os feitos relativos à família e 

sucessões, à infância e juventude, associados a cartas precatórias, 

rogatórias e de ordem afetas à sua competência. Com efeito, 

considerando que além dos demais outros pedidos formulados na ação, 

há na mesma pedidos que atraem a competência especializada do Juízo 

da 1ª Vara deste foro, quais sejam, guarda e alimentos de filho menor de 

idade, deverá então a ação ser redistribuída. É como decido! Ante o 

exposto, com base nos fundamentos acima, DETERMINO a imediata 

redistribuição do feito ao Juízo da 1ª Vara Cível a fim de que naquele seja 

o feito processado e julgado à luz da competência estabelecida pelo 

regramento interno do Tribunal. Neste ato, promovi a redistribuição. 

Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-63 NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

Processo Número: 1004137-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HILARIO FANCK JUNIOR (NUNCIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J EVANGELISTA SERRALHERIA - ME (NUNCIADO)

EDMIR EVANGELISTA (NUNCIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO)

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT0005239A (ADVOGADO)

TANIELLY PASTICK ALVES OAB - MT22359/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1004137-17.2017.8.11.0006 

NUNCIANTE: HILARIO FANCK JUNIOR NUNCIADO: EDMIR EVANGELISTA, J 

EVANGELISTA SERRALHERIA - ME Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por HILARIO FRANCK JUNIOR em face de J. 

EVANGELISTA SERRALHERIA – ME e EDMIR EVANGELISTA. Em síntese, 

controvertem as partes acerca dos marcos divisórios entre dois imóveis 

vizinhos. Na inicial após tecer suas razões de fato e de direito, o autor 

deduziu os seguintes requerimentos: “a) A concessão de liminar para fins 

de embargar a continuidade da obra acima mencionada, com expedição de 

mandado determinando (obrigação de não fazer) o muro ou caso no lapso 

temporal entre o protocolo da ação e efetivo cumprimento já houver o 

requerido ultrapassado o limite do alicerce com muro levantado por ser 

uma obra rápida seja determinado ainda a demolição (obrigação de fazer). 

b) A concessão de liminar para determinar a retirada de tudo o que estiver 

prejudicando o Autor e invadindo sua propriedade área de 429,00m² ao 

lado do número 631, matrícula nº28.866 do livro nº02 no registro de 

imóveis em conformidade com as provas apresentadas. c) A concessão 

de liminar para que feche o muro aberto em prazo estabelecido por Vossa 

Excelência, preservando a privacidade e a propriedade do autor. d) Que 

na concessão de liminar seja estabelecida por Vossa Excelência a 

cominação de uma multa diária para caso de descumprimento à ordem. e) 

Seja expedido o mandado de citação, constando a liminar deferida e a 

citação da requerida para, querendo, responder a ação sob pena de 

revelia e confissão. f) Ao final Requer que seja condenada a ré ao 

pagamento de indenização perdas e danos materiais e morais no valor R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) atualizado o Débito com juros e correção 

monetária em conformidade com o Artigo 389 do Código Civil. g) Seja 

condenada ao pagamento das custas judiciais e demais cominações 

legais, caso seja necessária nova perícia etc. h) Seja condenada ao 

pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor no percentual 

de 20% sobre o valor atualizado da causa. i) Requer ainda a Vossa 

Excelência que seja proferida a sentença de mérito nos termos artigo 487, 

I, do Código de processo Civil, com a total procedência da demanda, 

confirmando o pedido liminar deferido, para fins de determinar a 

obrigatoriedade de não fazer, com a descontinuidade da obra, bem como 

com a demolição caso já tenha realizado e reconstrução do muro aberto, 

bem como, a condenação da requerida pelas perdas e danos materiais e 

morais.” Com a inicial, vieram documentos. Recebida a ação foi deliberado 

pela realização de audiência de justificação (id. 8749661), a qual foi 

efetivamente realizada (id. 9088626). Já no id. 10043169 foi proferida 

decisão acerca do pedido de tutela provisória de urgência, sendo que na 

oportunidade o Juízo decidiu o quanto segue: “Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência, mas ressalto a importância da 

manutenção do estado atual do terreno, em sua parcela controversa, nos 

seguintes termos: a) não poderá o réu retomar a execução da obra de 

edificação do muro/parede, até a resolução do mérito. b) não poderá o 

autor realizar qualquer obra na parte controversa do imóvel, ficando 

proibido de realizar o “desfazimento” do que já tiver sido realizado pelo 

réu, até a resolução do mérito.” Após a publicação da decisão, a parte ré 

ofertou contestação no id. 10454801 em cuja oportunidade arguiu a 

preliminar de ilegitimidade passiva; impugnou o valor da causa; e teceu 

outras considerações alusivas as condições da ação. No mérito, refutou a 

pretensão do autor e requereu o julgamento de improcedência. Em 

seguida, o autor apresentou a impugnação à contestação no id. 10516898. 

É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPEDITIVA DE OBRA NOVA COM 

PEDIDO LIMINAR ajuizada por HILARIO FRANCK JUNIOR em face de J. 

EVANGELISTA SERRALHERIA – ME e EDMIR EVANGELISTA. Inicialmente, 

no tocante as preliminares que refutam o preenchimento das condições da 

ação, são as seguintes considerações: É sabido que este Juízo 

acompanha o entendimento ainda observado pelo Superior Tribunal de 

Justiça, o qual tem decidido que as condições da ação devem ser 

verificadas desde logo diante do ajuizamento da ação (cognição sumária) 

de sorte que não sendo possível constatar em tal circunstância a 

ausência de qualquer condição da ação, levando o Juízo a uma análise 

mais aprofundada dos autos, não será mais o caso de extinção do 

processo sem resolução de mérito, mas sim mediante a resolução do 

mérito, já que necessário a análise dos demais elementos probatórios do 

processo – circunstância esta em que inevitavelmente colocará o Juízo de 

fronte ao plano de fundo do processo. Nesse sentido: “(...) As condições 

da ação devem ser averiguadas segundo a teoria da asserção, sendo 

definidas da narrativa formulada inicial e não da análise do mérito da 

demanda. (...)” (REsp 1582176/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 30/09/2016). Melhor 

ilustrando, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, destaca sobre 

a aludida teoria, que: “Para os defensores da teoria da asserção, sendo 

possível ao juiz mediante uma cognição sumária perceber a ausência de 

uma ou mais condições da ação, deve extinguir o processo sem a 

resolução do mérito por carência de ação (art. 485, VI do Novo CPC), pois 

já teria condições desde o limiar do processo de extingui-lo e assim evitar 

o desenvolvimento de atividade inútil. Com embasamento no princípio da 

economia processual entende-se que, já se sabendo que o processo não 

reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura 

extinção por carência da ação. Nesses termos, a teoria da asserção não 

difere da teoria eclética. Por outro lado, caso o juiz precise no caso 

concreto de uma cognição mais aprofundada para então decidir sobre a 

presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições 

da ação, que passarão a ser entendidas como matérias de mérito. Dessa 

forma, aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do 

processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser 

matéria de mérito, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor 

(art. 487, I do Novo CPC), com a geração de coisa julgada material. (...)” 

(Manual de Direito Processual Civil, Volume único. Página 70). Com efeito, 

quando do recebimento da inicial apurou-se indícios mínimos de vinculação 

subjetiva entre as partes de modo que a inicial foi recebida. Assim sendo, 

necessário que o feito prossiga até o exame do mérito, ocasião em que 

eventual constatação de ilegitimidade deverá culminar com a 

improcedência da ação. Sendo assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida na contestação. Da impugnação ao valor da causa No 

tópico em que questiona o valor da causa, os réus apontam que o autor 

atribui à causa o valor de R$20.000,00. Para os réus, o valor é irrisório e 

foi atribuído aleatoriamente. Com efeito, entende que o valor da causa 

deve ser o correspondente ao negócio jurídico de compra e venda do 

terreno. Logo, o valor da causa deveria ser o de R$240.000,00. Pois bem. 

Ao contrário do sustentado pelo réu, o fundamento descrito no art. 292, II 
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do CPC não deve fundamentar a aplicação do valor da causa neste feito, 

porquanto não há contrato em análise. Por outro lado, entendo que o 

fundamento a balizar o valor da causa neste feito deve ser aquele 

descrito no art. 292, inciso IV do CPC. Senão, vejamos: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (…) IV - 

na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de 

avaliação da área ou do bem objeto do pedido; Ocorre que não deve 

prosperar a assertiva do réu no sentido de que o valor da causa deve 

corresponder ao valor da integralidade pago em negócio jurídico de 

compra e venda do terreno, pois referido negócio jurídico não está em 

voga neste processo, tampouco a vendedora do imóvel está em um dos 

polos desta ação de modo que o valor do imóvel não deve ser o parâmetro 

do valor da causa. Toda a controvérsia está a se apurar sobre eventual 

invasão em pequena porção do imóvel adquirido pelo autor. Diante disto, 

deve-se tomar como parâmetro o proveito econômico em disputa. Logo, 

considerando que apenas uma pequena parcela do imóvel está em disputa 

e à míngua de prova em contrário quanto ao valor correspondente a tal 

parcela do imóvel, deve ser mantido o valor atribuído a causa, qual seja, 

R$20.000,00. Quanto aos demais pontos ventilados na contestação, por 

versarem sobre matéria de mérito, deverão ser apreciados no momento 

oportuno. Contudo, neste momento, necessário tecer algumas 

considerações sobre o ônus da prova. A regra geral do Código de 

Processo Civil no tocante ao ônus da prova é a seguinte: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Com efeito, não pode o autor esperar que o réu comprove 

o tamanho de sua área e que tal não está a se sobrepor na área do autor. 

Por certo, deverá o autor efetivamente demonstrar o tamanho de sua área 

e que a mesma está sendo invadida pelo réu. Dito isto, amparando-me no 

art. 139, VI do Código de Processo Civil, o Juízo renovará a faculdade 

processual de indicação de provas a fim de que as partes possam de 

modo justificado, indicar as provas que pretendem produzir em audiência. 

Sendo assim, seguem as deliberações: a) rejeitadas as preliminares, 

deverá o feito prosseguir ao exame do mérito. Com efeito, atento ao ônus 

da prova e aplicando o disposto no art. 139, VI do CPC, intimo as partes 

para que no prazo de 15 dias, indiquem de modo justificado e 

fundamentado, as provas que pretendem produzir em audiência. Decorrido 

o prazo anotado para as partes, retorne concluso. Cáceres/MT., 27 de 

Fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001404-15.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR LUIZ TOMAZZELI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA OAB - MT0012649A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Numero do Processo: 1001404-15.2016.8.11.0006 

AUTOR: CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA RÉU: ADEMIR LUIZ 

TOMAZZELI Vistos etc. CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA 

propôs Ação de Reintegração de posse com pedido liminar em face de 

ADEMIR LUIZ TOMAZZELI, ambos já qualificados. Aduz a autora, em 

síntese, que é possuidora de um imóvel localizado na Rua das Corujas, 

s/n, Quadra I, Lote 10, Loteamento Paiaguas, Bairro Maracanãzinho, nesta 

cidade, o qual teria sido objeto de invasão pelo Requerido há menos de 

ano e dia do ingresso da ação. Requereu, liminarmente, a reintegração da 

posse do imóvel, e, no mérito, a procedência da ação para determinar a 

posse definitiva do imóvel. O Requerido, em contestação, defende que a 

Autora jamais teve a posse do imóvel, afirmando que adquiriu o mesmo 

através de contrato de compra e venda, e desde então e quem exerce a 

posse do imóvel. Após audiência de justificação, a liminar foi deferida em 

favor da Autora, no entanto, ante a controvérsia de localização do imóvel 

em questão, não foi devidamente cumprida. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou infrutífera. Foi juntada cópia do acórdão proferido 

mantendo a decisão liminar. É o relatório. Decido. Cuida-se de Ação de 

Reintegração de posse com pedido liminar proposta por Conceição 

Aparecida Ramos da Silva em desfavor de Ademir Luiz Tomazzelli. 

Deferida a medida liminar pleiteada, a parte requerente argumentou que o 

lote de terreno sobre o qual lhe foi reintegrado, não corresponde ao lote 

ao qual atribui sua posse. Assim, embora o cerne principal da ação de 

reintegração corresponda à comprovação da posse, no caso em apreço, 

além da referida questão, paira a dúvida acerca da correta localização do 

lote. Nesse contexto, analisando a documentação juntada nos autos, 

verifico que a referida controvérsia não pode ser solucionada somente 

com a prova documental já produzida, necessitando de maiores 

esclarecimentos e subsídios para resolução da questão. Em síntese, 

sendo deferida a liminar, a sua efetivação estou confusa e demanda maior 

pesquisa para sanar a controvérsia existente. Na petição inicial a Autora 

defendeu ser possuidora – o objeto da lide: posse, tendo adquirido o 

imóvel de seu irmão em 2013, sucessão precedida de aquisição por ele em 

2011. No documento de id. Num. 1872974 que representa o contrato de 

compra e venda em que Mercedes Torres procedeu a venda do imóvel 

para o irmão da Autora Kleber Ramos da Silva consta como objeto do 

negócio um imóvel localizado na Rua das Corujas s/n, Bairro 

Maracanazinho, Quadra 1, Lote 10, Loteamento Paiaguás, com inscrição 

imobiliária nº 02.002.0022.0396.001.0001 (data do contrato 24/02/2011). 

Consta ainda na inicial guia de arrecadação constando como contribuinte 

kleber Ramos da Silva do imóvel/inscrição 4266/02.002.0024.0414, 

localizado na Rua das Corujasnº 0, Caceres-MT. No memorial descritivo e 

mapa topográfico de ids. Num. 1872974 - Pág. 6 e 1872974 Pág. 7 consta 

que o imóvel tem área de 360 m². Já a certidão de valor venal expedida 

pela Prefeitura de Caceres de id. 1872970 - Pág. 1 atesta área de 360 m² 

do Lote nº 4266, inscrição 020020024041. Foi ainda juntada aos autos 

boletim de cadastro imobiliário de id. 1872970 - Pág. 3 constando como 

código do imóvel nº 4266, inscrição nº 02.002.0024.0414.0001, quadra 1, 

lt 10. L. Paiaguas, Bairro Maracanazinho, Caceres, logradouro Rua das 

Corujas. Já o Requerido apresentou documentação que será apontada a 

seguir, e em síntese, afirma que o lote nº 10 que a Autora defende a 

posse, na verdade a sua numeração corresponde ao número 12. 

Extraídos trechos na contestação, afirmou: “...A verdade é que em 

meados de 2015, o requerido comprou o Lote 12 que também está 

localizado da Rua das Corujas e fica ao lado do Lote 10 (conforme mapa 

anexo-disponibilizado pela Prefeitura de Cáceres-MT), e iniciou a 

construção de uma casa no lote 12. ... Conforme consta na certidão do 

Oficial de Justiça (id nº. 4789688), a requerente se recusou a assinar o 

termo de posse do Lote 10. A recusa se deu em razão de divergência 

entre o lote 12 (onde o requerido possui uma casa) e lote 10 (onde o 

requerido apenas murou e aterrou objeto da presente ação). Alega a 

requerida que o lote 10 é na verdade o lote 12 (onde tem a casa), e, por tal 

motivo, não quis assinar o termo de posse. Contudo, não tem razão a 

requerida, pois, o lote 10 não é o terreno que possui uma casa, mas sim o 

que está apenas murado e aterrado, conforme demonstraremos a 

seguir...” Prossegue na defesa afirmando que o lote nº 10 registra área de 

490 m² e tem origem o título definitivo de domínio e posse – processo nº 

4297/83. Tal documento esta juntado no id. Num. 4884009 - Pág. 1 fazendo 

referência ao lote nº 12, quadra V, Zona Urbana, Setor 06, com área de 

490 m². Dentre os documentos apresentados para legitimar a posse 

consta contrato de id. Num. 4884141 - Pág. 1 fazendo referência a um 

imóvel localizado na Rua das Corujas, Bairro Vila Mariana, com área de 

490 m², com inscrição imobiliária nº 02.002.0024.0428.001, Quadra 01, 

Lote 08, Maracanazinho. Consta ainda a juntada do contrato de id. Num. 

4884312 - Pág. 1 tendo por objeto imóvel localizado na Quadra V, Setor 

06, Lote 10, com área de 490 m² , objeto do título definitivo de domínio e 

posse processo nº 4033/2015. Consta ainda a juntada da guia de IPTU – 

id. Num. 4884334 - Pág. 3 constando como proprietário Sebastião de 

Souza Silva e inscrição cadastral nº 02.002.0024.0412.0001, imóvel 

localizado no setor 02, quadra 024, Lote 0412 A descrição de tais dados 

cadastrais demonstra o quanto é incerta, pelo menos no aspecto 

documental do banco de dados da Prefeitura Municipal, a definição da 

localização do imóvel. Com base nos documentos que a Requerente 

apresentou, tem-se o nº 02.002.0024.0414 apontado como inscrição 

imobiliária municipal do imóvel, conforme se extrai das guias de 

arrecadação de IPTU do ano de 2014 e certidão de valor venal do imóvel, 

relativo ao ano de 2015, ambos juntados no id. 1872974. No entanto, 

existe documento juntado no mesmo “id.”, cuja inscrição municipal do 

imóvel se altera no ano de 2016, passando a constar o nº 

200222240485001, havendo ai, a primeira controvérsia. Não obstante, a 

matrícula de interior teor do lote (nº 10) apresentada pelo Requerido (id. 

4883546), e o memorial descritivo (id. 1872974) apresentado pela Autora, 
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em nada se assemelham quanto as medidas do imóvel e suas 

coordenadas. Vejamos o quadro comparativo de ambos os documentos, 

no que concerne às coordenadas atribuídas ao lote: Lados Azimutes 

memorial Azimutes matrícula Distâncias memorial Distâncias matrícula 1-2 

255º57’50 79º29’31 12,00 14,00 2-3 345º57’50 169º29’31 30,00 35,00 3-4 

75º57’50 75º57’50 12,00 14 4-1 165º57’50 165º57’50 30 35 Aliás, nem 

mesmo a medida do imóvel nos documentos condiz. Enquanto o memorial 

descritivo juntado pela autora (id. 1872974) aponta a medida de 360m², o 

colacionado pelo Requerido aponta a medida de 471, 71m², isso, enquanto 

o teor da matrícula (id. 4883546) indica uma área de 490m², descrevendo, 

ainda, outras medidas diversas dos demais documentos. Ademais, o mapa 

apresentado pelo Requerido no id. 4883613, se difere dos demais mapas 

trazidos pelo mesmo, em anexo à sua contestação, demonstrando um 

“desenho” diferente. Em suma, não há como este magistrado formar um 

convencimento, por ora, sobre a controvérsia estabelecida, uma vez que 

não há como se ter uma convicção imediata acerca da localização do 

imóvel somente com a prova documental produzida no momento, 

porquanto entendo necessária a produção de outras provas para sanar a 

questão. Nesse contexto, ressalto que o Juízo é o destinatário das 

provas. Aliás, o Código de Processo Civil assinala que “Caberá ao juiz, de 

ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao 

julgamento do mérito”. Nesse contexto, inobstante mantenha a liminar, 

inclusive já chancelada pelo Tribunal de Justiça, deixo, nesse momento, de 

operar seus efeitos fáticos, até ulterior colheita de maiores elementos. 

Exposta a aparenta dificuldade apresentada, passo a análise das provas 

solicitadas. O CPC dispõe em seu art. 35 357. Não ocorrendo nenhuma 

das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e 

de organização do processo: I - resolver as questões processuais 

pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; IV - 

delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - 

designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Aliás, Daniel 

Amorim Assumpção Neves assinala que “O saneamento – e agora também 

organização – do processo é realizado por meio de um ato processual 

complexo, como atestam os incisos do art. 357 do Novo CPC, cabendo aos 

Juiz, nesse momento procedimental: resolver, se houver, as questões 

processuais pendentes; delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 

definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 do Novo 

CPV; delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; 

e, se necessário, designar audiência de instrução.” (Novo Código de 

Processo Civil comentado, artigo por artigo. Editora JusPodivm: 2016. 

Página 623). Pois bem. No caso em apreço, além de necessário o 

esclarecimento acerca da posse propriamente dita, necessária a 

apuração documental para esclarecer sobre a exata localização do imóvel 

ao qual a parte Autora atribui a posse. Para tanto, necessária a dilação 

probatória em torno da causa de pedir e pedido. Deste modo, fixo como 

pontos controvertidos a existência ou não de posse anterior da autora, a 

prática ou não de esbulho por parte do promovido e a apuração 

documental sobre a correspondente localização fática. Dessa maneira, 

defiro e determino a produção das seguintes provas: a) depoimento 

pessoal da parte Autora, e, de oficio, determino a colheita do depoimento 

pessoal do Requerido (Art. 370, CPC). b) prova testemunhal, cujo rol 

deverá ser indicado pela parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, §4°), estando as testemunhas do Requerida já devidamente indicadas 

na peça de defesa. Fica o Advogado da parte requerida incumbido de 

proceder com a intimação das testemunhas por ele indicadas, nos moldes 

do art. 455 do NCPC. Expeça-se o necessário para intimar as testemunhas 

indicadas pela autora por estar sendo assistida pela Defensoria Pública 

(art. 455, §4°, IV do CPC). c) requisição de ofício endereçada ao 

responsável pelo Setor de Cadastro e Tributação da Prefeitura Municipal 

de Cáceres requisitando informação detalhada e pormenorizada para 

esclarecer e apontar a exata localização dos imóveis descritos nos vários 

documentos apresentados pelas partes, inclusive se tratam ou não do 

mesmo imóvel. Na requisição, deverá o responsável esclarecer a 

localização dos seguintes imóveis: - com inscrição nº 

02.002.0022.0396.001.001, localizado na Rua das Corujas s/n, Bairro 

Maracanazinho, Quadra 1, Lote 10 – doc. id. número 1872974 - Pág. 1 e 2; 

- imóvel/inscrição nº 4266 / 02.002.0024.0414.001 – localização Rua das 

Corujas nº 0, Caceres – doc. de id. 1872974 - Pág. 4 e id. 1872970 - Pág. 

1 e id. 1872970 - Pág. 3; - com inscrição cadastral 1/200200240485001, 

contribuinte Conceição Aparecida Ramos da Silva – Rua das Corujas nº 0, 

Q-01 – L. Paiaguás – doc. id. 1872970 - Pág. 5; - imóvel Lote 12 da Quadra 

V, Setor 06, Rua das Corujas com área de 471,71 m² - doc. id. Num. 

4883555 - Pág. 1; - Lote 12, Quadra V, Setor 06, com área de 490 m² 

objeto do título definitivo e posse processo nº 4297/83 - id. Num. 4884009 

- Pág. 1; Instrua o ofício com cópia integral e digitalizada do processo. 

Conste prazo de 20 dias para resposta. Defiro, ainda, a produção de 

prova documental, podendo as partes realizarem, caso queiram, a juntada 

de novos documentos no prazo de 15 (quinze) dias, ficando assegurada a 

vista dos autos à parte contrária para que tome conhecimento e 

manifeste-se em relação aos documentos juntados (art. 437, §1°). Designo 

audiência de instrução para o dia 16 de maio de 2018, às 14:00 horas. 

Intimem pessoalmente às partes para comparecimento. A Defensoria 

Pública deverá ser intimada pessoalmente. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cáceres, 27 de fevereiro de 2018. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000015-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILDO LEITE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1000015-24.2018.8.11.0006 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: VANILDO LEITE DA 

SILVA Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de desistência (id. 11873365) a 

fim de que sobre ele recaiam os jurídicos e legais efeitos. Assim sendo, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do 

art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. P. R. I. 

Arquive-se, independente de trânsito em julgado. Cáceres/MT., 27 de 

Fevereiro de 2018 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004626-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTECA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PERSICANO NARA OAB - SP143010 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. JOSE BARRETO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1004626-54.2017.8.11.0006 

AUTOR: FLORESTECA S/A RÉU: S. JOSE BARRETO - ME Vistos, etc. 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por FLORESTECA S/A em face de 

JOSÉ BARRETO-ME (Mercado Barreto). Em síntese, informa a inicial que 

“A demandante atua no ramo de plantio, manejo e comercialização de 

madeira. Durante o ano de 2016, o Réu adquiriu considerável quantidade 

de mercadorias, todas devidamente entregues, conforme os respectivos 

canhotos, representadas pelas seguintes notas-fiscais” Segundo 

informações da inicial, o valor total da dívida é de R$14.284,05 (quatorze 

mil duzentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos). Acrescentou 

ainda o quanto segue: “Todavia, nenhuma das aquisições foi quitada 

integralmente, nos respectivos prazos de vencimento, restando um débito, 

atualizado, no valor de R$-14.284,05 (quatorze mil, duzentos e oitenta e 

quatro reais e cinco centavos), conforme planilha e memória analítica de 

cálculos inclusas. Outrossim, impende esclarecer que quanto à NF 6924-0, 

o pagamento, cf descrição na própria Nota, foi dividido em 3 parcelas de 

R$ 1.995,00 cada, representadas pelos boletos/duplicatas 692401, 

692402, e 692403, nos exatos termos descritos na planilha acima 

mencionada. Da mesma maneira, aliás, se deu relativamente à NF 14382-0, 

no valor original de R$ 22.000,00, cujo pagamento foi divido em 3 parcelas 

de R$ 7.333,33, cada. Neste caso, porém, deixou de ser adimplida 

somente a última parcela, representada na tabela acima pelo n.º 1438203. 
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Inúmeras foram as tentativas de contato, com o objetivo de compor uma 

forma de satisfação do crédito, infelizmente, sem sucesso, remanescendo 

o inadimplemento até então. Dessa forma, não restou outra alternativa à 

autora, senão a de deduzir a presente pretensão monitória.” Após tecer 

suas razões de fato e de direito, formulou os seguintes requerimentos: 

“determinar a expedição de mandado de pagamento da quantia 

R$-14.284,05 (quatorze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinco 

centavos), para que a Ré pague o débito no prazo de 15 dias, ou, se 

desejar, para que oferte embargos monitórios, sob pena de incorrer nos 

efeitos previstos no art. 701, § 2º, do Código de Processo Civil; 2. para 

tanto, determinar também a citação postal da Ré, no endereço fornecido 

no introito; 3. e, ao final, de emitir provimento jurisdicional de procedência, 

constituindo as referidas obrigações em título executivo judicial, 

condenando a Ré, ainda, às cominações de estilo judiciário e honorários 

advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa.” Com a inicial, 

vieram documentos. A inicial foi recebida, bem como determinada a citação 

do réu para pagar a dívida ou opor Embargos (id. 9207917). Citado, o réu 

deixou transcorrer o prazo sem pagar a dívida ou opor-se por meio de 

Embargos (id. 11920023 - Pág. 1). É o relatório. Decido. O requerente 

pleiteia nos autos o pagamento de dívida contraída pelo requerido, haja 

vista o inadimplemento do mesmo. Passo ao julgamento antecipado da lide, 

com fundamento no art. 355, inciso II do Código de Processo Civil (Lei n. 

13.105/2015), bem como, no art. 701, §2º do mesmo Códex por estar o 

pedido inicial respaldado em início de prova, e o requerido não embargou. 

Prefacialmente decreto a revelia do requerido, já que não apresentou 

embargos monitório. E, sendo revel, faz-se necessário a aplicação dos 

efeitos do art. 344 do CPC. Além de aplicar os efeitos da revelia, a petição 

inicial esta respaldada em prova cabal da existência da obrigação pelo 

requerido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, dispõe que: “Art. 

700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com 

base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir 

do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de 

coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento 

de obrigação de fazer ou de não fazer.” A prova escrita cogitada pelo 

artigo acima é aquela que conduz à dedução de que efetivamente houve 

uma relação jurídica entre as partes e que desta relação originou uma 

obrigação de pagar certa quantia em dinheiro ou de entregar determinada 

coisa. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se 

exige a prova escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, 

não se pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, 

como se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita 

necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do 

direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende 

de prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). No caso dos autos, a inicial foi instruída com prova escrita, 

notadamente com as notas fiscais (id. 9202316 - Pág. 1; 9202317 - Pág. 1; 

9202318 - Pág. 1) e explicitou que houve o pagamento parcial da dívida em 

momento anterior ao ajuizamento da ação, resultando no saldo devedor 

atualizado de R$14.284,05, conforme planilha de cálculo contida no id. 

9202319 – pág.1. Não obstante, o réu apesar de citado não compareceu 

para sequer opor-se em relação aos fatos e provas apresentados, 

deixando então de produzir prova em contrário conforme lhe incumbiria à 

luz do art. 373, II do Código de Processo Civil. Com efeito, deve-se 

prosperar as asserções contidas na inicial. Assim, entendo que os 

documentos registram a existência de um crédito em favor do requerente 

e devido pelo requerido segundo os dados contidos na inicial. É como 

decido! Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 701, §1º, 

ambos do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), JULGO 

PROCEDENTE a ação monitória ajuizada por FLORESTECA S/A em face de 

S. JOSE BARRETO - ME, e, como consequência CONSTITUO, de pleno 

direito, em título executivo judicial, CONVERTENDO o mandado inicial em 

mandado executivo e CONDENANDO o requerido a pagar ao requerente a 

importância de R$14.284,05 que deverá ser atualizado monetariamente 

pelo índice do INPC e juros de mora, no índice de 1% ao mês, nos termos 

do artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161, §1º do Código Tributário 

Nacional, adotando como parâmetro o último valor calculado. Custas já 

recolhidas. Condeno o requerido ao pagamento dos honorários, que 

arbitro em 10% (dez) por cento do valor atribuído à causa. Após o 

decurso do prazo recursal, intime-se a parte autora para que apresente o 

demonstrativo atualizado da dívida e intime o requerido para cumprimento 

da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da 

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

10% (dez por cento), nos termos do art. 523, §1º do Código de Processo 

Civil (Lei n. 13.105/2015). Cumpra-se. Cáceres/MT,. 27 de Fevereiro de 

2018. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007908-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1007908-03.2017.8.11.0006 

REQUERENTE: JEAN MARCOS SOARES WIDAL GARCIA REQUERIDO: 

YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. HOMOLOGO o pedido de 

desistência (id. 11802134) para que sobre ele recaiam os jurídicos e legais 

efeitos. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO na forma do art. 485, VIII do Código de Processo Civil. Sem 

honorários, eis que o réu sequer foi citado. Sem custas por não ter sido 

dado o processamento à ação. P. R. I. Arquive-se independente de 

trânsito em julgado. Cáceres/MT., 27 de Fevereiro de 2018. Ricardo 

Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005635-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - SP156187 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE LOPES DA SILVA JUNIOR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1005635-51.2017.8.11.0006 

AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. RÉU: JESSE LOPES DA SILVA JUNIOR - 

ME Vistos, etc... Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BANCO 

BRADESCO S.A. em face de JESSE LOPES DA SILVA JUNIOR – ME. 

Transcrevo a sinopse fática da inicial: “O requerente celebrou com o 

Requerido PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA 

JURÍDICA, nº 0000324-7, junto à agência 7253 – MEIA PRAIA – ITAPEMA. 

Com esta celebração o requerido concordou em aderir aos produtos e 

serviços oferecidos pelo requerente, tais como Limite de Cheque especial 

e Limite de Crédito Pessoal Pré-aprovado. Na data de 30/01/2017., o 

Requerido utilizou do CRÉDITO PESSOAL, que deveria ter sido pago em 

parcelas mensais e consecutivas, conforme se denota nos extratos, bem 

como nos memoriais de cálculos anexo. As quantias foram colocadas à 

disposição do contratante, que se obrigou a pagar os valores utilizados, 

acrescidos de juros e encargos estipulados e acordados entre as partes 

no momento da contratação. Assim, o devedor deixou de honrar os 

compromissos assumidos, restando em aberto a quantia cobrada e não 

paga, que, acrescida aos juros e encargos pactuados, soma até 

15/09/2017, o total de R$ 84.065,42 (oitenta e quatro mil e sessenta e 

cinco reais e quarenta e dois centavos), conforme pode se comprovar 

pelo demonstrativo de débito em anexo. Ocorre que, apesar de utilizar o 

crédito concedido pelo requerente, o Requerido não apresentou a mesma 

disposição para efetuar seu pagamento, conforme se depreende dos 

extratos e planilhas que seguem anexo a esta. Ademais, cumpre enfatizar, 

que no momento da celebração do contrato, ficaram expressamente 

convencionadas cláusulas e condições, referente às taxas de juros, multa 

contratual, e demais encargos, que foram livremente aceitos pela 

requerida. Nessa toada, é importante esclarecer que inúteis foram os 

esforços do requerente para receber amigavelmente a quantia acima 

mencionada. Mesmo insistentemente cobrada o Requerido nega-se a 
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efetuar o pagamento, estando desta forma caracterizada sua 

inadimplência. É oportuno salientar que o contrato objeto desta demanda, 

não figura como Título Executivo Extrajudicial motivo pelo qual ensejara 

Ação Monitória. Por tais motivos, não restou alternativa à autora senão 

que socorrer-se ao Poder Judiciário a fim de obter o seu crédito, uma vez 

que possui prova escrita do débito, sem força de título executivo, 

disciplinado pelo artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Destarte, com a finalidade de agilizar a prestação jurisdicional, uma vez 

que se constituiu em prova escrita do vínculo obrigacional, não adimplida 

em seu tempo, e que, justificando o crédito do Requerido, a legitima ao 

recebimento da referida importância nele descrita por meio da presente 

ação monitória. Nesse passo, associando-se os fatos apontados, temos 

preenchidos todos os requisitos para a sobredita ação, quais sejam: a) O 

requerente é portador(a) de documento escrito que justifica o seu crédito. 

b) O documento é inábil para embasar uma ação de execução. c) Além 

dos fatos narrados estarem em perfeita consonância com a súmula 240 

do STJ.” Após tecer suas razões de fato e de direito, requereu o quanto 

segue: “Assim preenchidos os pressupostos legais para a ação ora 

proposta, requer se digne Vossa Excelência determinar a expedição do 

competente mandado de pagamento da importância de R$ 84.065,42 

(oitenta e quatro mil e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), 

valor atualizado até 15/09/2017, conforme cálculo anexo, o qual discrimina 

o valor do débito e faz parte integrante desta, visando a satisfação do 

crédito da requerente, bem como citando o Requerido para, no prazo de 

15 (quinze) dias, pagar a referida quantia ou, em igual lapso e, querendo, 

oferecer embargos, sob pena de ser constituído em título executivo 

judicial.” Com a inicial, vieram os documentos. O despacho inicial foi 

proferido (id. 9895600) oportunidade em que determinou-se a citação do 

réu para pagar a dívida ou opor embargos. Citado, o requerido deixou 

transcorrer o prazo sem pagar a dívida ou opor embargos (11803883 - 

Pág. 1). Diante da inércia do réu, o autor solicitou o julgamento antecipado 

da lide (id. 11254365). É a síntese do necessário. Fundamento e decido! 

Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 

PROVIDÊNCIA AZUL – COLÉGIO IMACULADA CONCEIÇÃO em face de 

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE. O presente feito comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso II do CPC: Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: (...) II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 

344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. Além de 

aplicar os efeitos da revelia, a petição inicial esta respaldada em prova 

cabal da existência da obrigação pela Requerida. De acordo com o 

disposto no artigo 700 do Novo Código de Processo Civil, para o manuseio 

da ação monitória é indispensável que o autor tenha constituída em seu 

favor prova escrita sem eficácia de título executivo, da qual extraia a 

pretensão ao recebimento de pagamento de quantia em dinheiro, entrega 

de coisa fungível, ou de determinado bem móvel ou imóvel, e ainda, o 

adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: Art. 700. A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa 

fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de 

obrigação de fazer ou de não fazer. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves “Costuma a doutrina afirmar que a característica 

principal do procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor 

de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o 

iter processual para obtenção de um título executivo. Assim, aquele que 

possui uma prova documental de um crédito, desprovida de eficácia 

executiva, pode ingressar com a demanda monitória...”. (Novo Código de 

Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). Na lição de 

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero: “Quando se exige a prova 

escrita, como requisito para a propositura da ação monitória, não se 

pretende que o credor demonstre o seu direito estreme de dúvida, como 

se fosse um direito líquido e certo. Ao contrário, a prova escrita necessita 

fornecer ao juiz apenas certo grau de probabilidade acerca do direito 

alegado em juízo. Em suma: o cabimento da ação monitória depende de 

prova escrita que sustente o crédito – isto é, de prova que, sem 

necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé em relação à sua 

autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua título executivo.” 

(Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 4ª Edição Revista, 

Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012 – 

Pg.950). Sem dúvida, para a propositura da ação monitória é 

imprescindível a possibilidade de se inferir da prova documental 

apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo pagamento é 

pleiteado. No caso dos autos, os documentos acostados corroboram a 

inicial. Isso porque a parte Autora apresentou na inicial prova hábil a 

instruir o mandado injuntivo, acostando aos autos os contratos bancários 

celebrados com o réu (vide id. 9893642 – pág. 3/8) acompanhado do 

demonstrativo da operação (id. 9893645 – pág. 1) e demonstrativo de 

evolução da dívida (id. 9893645 – pág. 2/3). Não obstante a prova 

pré-constituída, o réu não observou o seu dever de provar fato impeditivo, 

extintivo ou modificativo do direito invocado pelo autor, pelo que há que se 

prosperar as assertivas do autor. Com efeito, deve-se constituir-se de 

pleno direito o titulo executivo judicial: Art. 701 (...) (..) 2o Constituir-se-á 

de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. Assim, entendo que comprovada a existência 

de um crédito em favor da Requerente e devido pela Requerida. É como 

decido! Ante o exposto, com fulcro nos artigos 487, inciso I e 701, §2º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação monitória 

ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face de JESSE LOPES DA 

SILVA JUNIOR - ME, e, como consequência CONSTITUO, de pleno direito, o 

título executivo judicial, CONDENANDO a Requerida a pagar à Requerente 

a importância de R$ 84.065,42 (oitenta e quatro mil e sessenta e cinco 

reais e quarenta e dois centavos) sobre os quais deverão incidir os 

encargos contratuais estabelecidos no instrumento particular de confissão 

de dívida, a partir do último cálculo apresentado. Condeno a Requerido ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor atualizado da 

condenação, na forma do artigo 85, §2º do NCPC. Após o trânsito em 

julgado, intime-se a parte autora para que apresente o demonstrativo 

atualizado da condenação, implementando o cumprimento de sentença no 

prazo de 15 dias. Nada sendo atendida a intimação, arquive-se com as 

cautelas devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 27 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: 8011721-21.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA ESPIRITO SANTO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Processo: 8011721-21.2014.8.11.0006 Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, passo ao breve relato dos fatos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 

ajuizada por MARIA DIVINA DO ESPÍRITO SANTO MORAES em face da 

ESTADO DE MATO GROSSO, alegando que é servidora pública 

aposentada em abril/2012. Informa que não usufruiu da licença prêmio 

referente ao quinquênio 01.03.2007 – 28.02.2012, razão pela qual requer 

a indenização desta. O Requerido, por sua vez, apresentou contestação 

afirmando não ser possível a procedência do pedido por ausência de 

respaldo legal, corroborado pelo entendimento jurisprudencial e 

doutrinário. É o relatório. Decido. Tratando-se de matéria que independe da 

produção de outras provas, além daquelas já constantes dos autos, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. É incontroverso que a autora não usufruiu da 

licença premio a qual fazia jus, no período aquisitivo. O tema já foi objeto 

de julgamento pelo STJ que firmou entendimento no sentido de que a 

licença prêmio não usufruída pelo servidor será convertida em pecúnia 

quando da aposentadoria: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

SERVIDOR PÚBLICOFEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A 

ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS. LICENÇA-PRÊMIO 

NÃO GOZADA. CONVERSAO EM PECÚNIA. PRESCRIÇAO. TERMO A QUO. 

DATA DA APOSENTADORIA. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME 

PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa 

definir o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenização 
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referente a licença-prêmio não gozada por servidor público federal, 

ex-celetista, alçado à condição de estatutário por força da implantação do 

Regime Jurídico Único. 2. Inicialmente, registro que a jurisprudência desta 

Corte consolidou o entendimento de que o tempo de serviço público 

federal prestado sob o pálio do extinto regime celetista deve ser 

computado para todos os efeitos, inclusive para anuênios e licença-prêmio 

por assiduidade, nos termos dos arts. 67 e 100, da Lei n. 8.112/90. 

Precedentes: AgRg no Ag 1.276.352/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe 18/10/10; AgRg no REsp 916.888/SC, Sexta Turma, Rel. Min. 

Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJe de 3/8/09; REsp 

939.474/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 2/2/09; 

AgRg no REsp 957.097/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta 

Turma, DJe de 29/9/08. 3. Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta 

Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal 

relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem 

utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo 

a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Precedentes: 

RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg 

no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 

4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 

DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador 

convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 

27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; 

AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 

15/5/06. 4. Considerando que somente com a aposentadoria do servidor 

tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização 

referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da 

prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a 

aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 

29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos. 5. Recurso afetado 

à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do 

artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não 

provido”. (STJ - Resp nº. 1.254.456-PE - Ministro Relator BENEDITO 

GONÇALVES- Data da Publicação 29/09/2011). Do mesmo modo, esse 

tema já foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 

ARE 721.001-RG/RJ, em sede de Repercussão Geral, ante a vedação do 

enriquecimento sem causa por parte da administração: Recurso 

extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. 

Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza 

remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais 

podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem 

causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para 

reafirmar a jurisprudência desta Corte” (STF - ARE 721.001 RG/RJ - 

Ministro Relator: GILMAR MENDES, DJe - 044 DIVULG 06/03/2013 PUBLIC 

07/03/2013). Assim, a procedência da pretensão é medida que se impõe. 

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, 

para CONDENAR o requerido ao pagamento da licença prêmio não gozada, 

aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros 

moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida. 

Sem custas e sem honorários advocatícios. Desnecessário o reexame, 

tendo em vista que o direito controvertido não excede a 60 (sessenta) 

salários mínimos (art. 496, § 3º, CPC). Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto o presente projeto de sentença à 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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte reclamante para no prazo de 10 dias 

impugnar a contestação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011885-49.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER SIMAO CAMPARINI OAB - SP0286950A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011885-49.2015.8.11.0006 REQUERENTE: PAULO GONCALVES 

FERREIRA REQUERIDO: MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA Vistos, 

etc. Observa-se nos autos que a segunda Requerida Ford Motor Company 

Brasil S/A, não esta inserida no polo passivo do sistema PJE. Dessa 

forma, determino que insira o nome da Requerida Ford Motor Company 

Brasil S/A no polo passivo do sistema PJE. Após, proceda-se a citação da 

parte nos termos e forma da lei, bem como se designe audiência de 

conciliação. Adote Sra. Gestora Judicial as medidas necessárias ao 

cumprimento da presente, expedindo-se o necessário. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001615-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ADEILDO FERREIRA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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: 

1001615-17.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO ADEILDO FERREIRA 

ORTIZ REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se 

de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição 

indevida dos dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, 

por dívida que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que 

afirma jamais ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse 

a justificar a negativação no importe de R$ 204,57( duzentos e quatro 

reais e cinquenta e sete centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A preliminar de 

Inépcia da Inicial - carência de ação, ante a alegação de falta de provas a 

atestar a existência de danos morais pleiteados na inicial, tenho que se 

confundi com o mérito da presente demanda, devendo por assim com 

esse ser apreciado e por não vislumbrar ser necessária à produção de 

provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito. Rejeito o pedido da Requerida de juntada 

original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se de excesso 

de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. Ademais, o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Rejeito o pedido de decretação de revelia formulado pela autora tendo em 

vista que na carta de preposição juntada na audiência de conciliação 

consta sim o poder para a/o preposto/a transigir, conforme ID 8155394. 3. 

Superada as preliminares e por não vislumbrar ser necessária à produção 
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de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo 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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone do autor juntado na 

contestação, contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no 

valor exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo 

próprio autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JOAO ADEILDO FERREIRA 

ORTIZ em desfavor da TELEFONICA DATA S.A. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001318-10.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANASTACIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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: 

1001318-10.2017.8.11.0006 REQUERENTE: ANASTACIA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

reclamação cível alegando a parte reclamante que teve seus dados 

indevidamente incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por 

débito no importe de R$ 120,85(cento e vinte reais e oitenta e cinco 

centavos) o qual afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado 

qualquer contrato para utilização de serviços da operadora reclamada a 

ponto de justificar a restrição em apreço. Ao final a requerente pugnou 

pelo provimento para a retirada de seus dados das listas de inadimplentes, 

bem como pela declaração de inexistência do débito, além de condenação 

da Requerida a reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os 

autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. Observo ainda que não se 

aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 

38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção neste ato sentencial, dos 

elementos de convicção do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 
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162 do Fonaje. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar 

ser necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas 

nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 

355, I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3.No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG e 

procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos 

de Permanência por Beneficio, datados de 04/05/2015 com assinaturas 

idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na procuração de 

outorga de poderes ao seu patrono, por meio da digital tendo em vista que 

a autora não é alfabetizado. Ressaltando ainda que o documento 

apresentado quando das contratações foi o mesmo apresentado pela 

autora quando do ingresso da presente exordial que comprovam por 

assim a existência da relação jurídica a amparar o débito apontado. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que não apresentou 

impugnação. E ressalto ainda que é notório a possibilidade da contratação 

de serviços telefônicos via SMS, internet ou ligação telefônica. Conforme o 

entendimento jurisprudencial contratação via call center, gera contrato 

verbal entre as partes, sendo assim a requerida comprovou que o débito é 

devido, vejamos a jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 

70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 03/08/2015 Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. 

SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. 

CONTRATAÇÃO VIA CALL CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO 

ESCRITO. TELAS DO SISTEMA QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES 

EFETUADAS. Comprovada a solicitação dos documentos na via 

extrajudicial, sem atendimento por parte da concessionária, restando 

configurada a pretensão resistida. Impossibilidade de exibição do contrato 

de telefonia escrito e assinado pela consumidora, pois verossímil a 

alegação de que a contratação tenha ocorrido por meio do call Center. Em 

vista disso, suficiente a exibição do contrato padrão. As telas do sistema 

trazem, de forma discriminada, as ligações efetuadas a partir do terminal, 

possibilitando a contestação destas, se for o caso. Por tal razão, no caso 

concreto, substituem a exibição das faturas. A prova de que o débito foi 

contraído pela consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, 

devem ser requeridos em ação própria, na medida em que não se 

constituem em documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida 

nos termos da sentença, na medida em que não houve alteração do 

julgado. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70065240905, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo 

débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito 

constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débito, bem assim de configuração de danos morais. Ora, 

a parte autora deveria, quando da impugnação trazer aos autos 

comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que a autora 

afirma não possuir qualquer serviço contratado junto à reclamada, no 

entanto sequer apresentou impugnação. Acerca do ônus da prova 

descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II 

- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada deu 

cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto ao 

rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. Diante desse quadro fático a reclamante sequer 

manifestou em relação ao contrato juntado pela reclamada. A conduta da 

reclamante encontra-se eivada de má-fé. Explico. A reclamante procurou 

o Poder Judiciário e apresentou versão absolutamente inverídica. Tendo 

em vista, que na inicial a reclamante alega desconhecer o contrato 

efetivado com a reclamada, promovendo de maneira desleal e maliciosa 

com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 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). A quebra do dever processual pelo 

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. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos iniciais feitos por ANASTACIA GOMES DA SILVA em 

desfavor de VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001353-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1001353-67.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIETA ANTONIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 105 de 617



Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que a autora 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$ 229,09 (duzentos e vinte e nove reais e nove centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparar 

por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ante a ausência de preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 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. 3. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme relatório de chamadas realizadas pelo número de telefone da 

autora 65 99910-2081, no período de 02/10/2014 a 16/04/2016 juntado na 

contestação e algumas faturas mensais que foram quitadas pela autora ao 

longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pela própria 

autora, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do 

nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JULIETA ANTONIA DA 

SILVA em desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de 

seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005135-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSORIO FERREIRA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005135-82.2017.8.11.0006 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 
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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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001682-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-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: 

1001682-79.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FRANK LEITE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda em que a 

causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados do 

Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que o autor 

alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais ter mantido 

relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a negativação 

no importe de R$ 203,60(duzentos e três reais e sessenta centavos). 

Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito que originou 

a negativação referida, bem como a condenação da requerida a reparar 

por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para 

a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Rejeito o pedido de decretação de revelia formulado pela autora 

tendo em vista que na carta de preposição juntada na audiência de 

conciliação consta sim o poder para a/o preposto/a transigir, conforme ID 

8139950. 3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à 

produção de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo 

pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do 

CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de chamadas realizadas pelo número de telefone da 

autora 65 99801-8787 no período de 27/09/2013 a 26/04/2014 juntado na 

contestação e algumas faturas mensais que foram quitadas pelo autor ao 

longo do contrato, contudo o mesmo restou cancelado por inadimplência 

exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio 

autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação 

posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos 

pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. 

Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico 

restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que 

ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não 

foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão 

do ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por FRANK LEITE DA SILVA em 

desfavor da VIVO S.A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 107 de 617



da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000186-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO)

EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA OAB - MT0008088A 

(ADVOGADO)

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000186-78.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANDERSON RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia de 

comprovante de endereço em seu nome (conta de luz, água, telefone) e 

documentos que comprovem que seu nome esta incluso junto aos órgãos 

de proteção ao crédito, devendo este ser “consulta de balcão SPC e 

SERASA”, contemporâneo ao ajuizamento da ação, para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Caso permaneça o autor em silêncio ou não 

atenda às determinações, será a inércia tida como abandono processual, 

ensejando a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c 

artigo 51, § 1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005125-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KELISON IRINEU DE FARIAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1005125-38.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-94.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BARBA CINTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº 8010815-94.2015.8.11.0006 Vistos etc., Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração proposto por CLARO S/A encontram 

guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 

caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, 

houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso, reconheço 

o erro material apontado pelo Embargante. Passa, pois, a sentença a ter a 

seguinte redação: “Processo nº 8010815-94.2015.8.11.0006” No mais, 

permanece inalterada a r. sentença proferida. 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 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. JOSEANE CARLA R. VIANA QUINTO JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011813-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO DE MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

8011813-62.2015.8.11.0006 REQUERENTE: CLEIDIVALDO DE MIRANDA 

SILVA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos, etc. Intime-se o 

Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do 

montante atualizado, consoante cálculo apresentado pelo Exequente, 

advertindo-o (a) que caso não seja efetuado o pagamento no prazo legal, 

será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos percentuais). (art. 

523, do CPC). 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO BOSCO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 
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autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001645-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERT ANDRADE GONZAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001645-52.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCOS ROBERT ANDRADE 

GONZAGA REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 

negativação no importe de R$ 189,68 ( cento e oitenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos). Pugnando ao final, pela declaração de 

inexistência do débito que originou a negativação referida, bem como a 

condenação da requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do 

essencial. 1. Os autos estão maduros para a prolação de sentença. 

Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou 

irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais 

do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o 

contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as 

condições para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Com relação às 

preliminares de conexão e litispendência alegadas pela parte reclamada, 

rejeito-as, uma vez que, ainda que a outra ação envolva a mesma situação 

fática de negativação indevida, cuida-se de contrato distinto com valores 

de negativação igualmente distintos. 3. Superada as preliminares e por não 

vislumbrar ser necessária à produção de provas outras que não as já 

colacionadas nos autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com 

arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, 

quanto aos fatos, já estão demonstrados nos autos pela documentação 

juntada. 4. No mérito a pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo 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. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta 

que a negativação é indevida, uma vez que afirma categoricamente, como 

ponto central da demanda que nunca ajustou contrato de telefonia móvel 

com a parte reclamada, pugnando pela desconstituição do débito e danos 

morais. A parte reclamada por sua vez demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos telas sistêmicas onde 

ilustram a contratação e utilização pelo autor conforme relatório de faturas 

pelo número de telefone do autor 65 3494-1048, juntado na contestação, 

contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no valor exato da 

negativação existente no extrato do SPC encartado pelo próprio autor, que 

comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte 

autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da 

exordial não decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte 

reclamada, no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 
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consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por MARCOS ROBERT 

ANDRADE GONZAGA em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A. Na 

forma da fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, 

como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no 

importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da 

causa. Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, 

conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem 

como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor 

de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. 

Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-13.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO BRAZILINO DA SILVA (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, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005613-90.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GESILANE FONSECA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/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)

 

Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 11430062). 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000354-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA MATTIELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-07.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VALTER MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005413-83.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA ADRIANA PEREIRA LEITE MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 

1005413-83.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LETICIA ADRIANA PEREIRA 

LEITE MARTINS REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Trata-se 

de reclamação cível proposta por LETICIA ADRIANA PEREIRA LEITE 

MARTINS em desfavor de BANCO BRADESCO SA. Infere-se dos autos 

que o Requerente foi intimado para emendar a inicial, posto que os 

documentos juntados nos autos estão desatualizados, deixando 

transcorrer o prazo sem que houvesse qualquer manifestação. Por fim, 

não há que se falar em ausência de oportunidade para a correção da 

falha, vez que a parte foi devidamente intimada, conforme ID n. 10423028, 

razão pela qual INDEFIRO a inicial. Diante do exposto, julgo extinto o 

processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único 

c/c artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas e 

despesas processuais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e cautelas de estilo. Cumpra-se Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1002924-73.2017.8.11.0006 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 INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS proposta por MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que ao tentar comprar 

em um estabelecimento comercial foi informada que a Requerida havia 

inserido seu nome no cadastro restritivo de crédito, por um débito no valor 

de R$ 267,87 (duzentos e sessenta e sete Reais e oitenta e sete 

centavos). Entretanto, não contratou os serviços da Requerida, razão pela 

qual a inscrição é indevida. 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. 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Ocorre que o Requerido apresentou histórico de 

pagamento realizado pela parte autora por vários meses subsequentes, 

afastando quaisquer indícios de fraude na contratação. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Assim, restou demonstrada a contratação pelo autor. 

Outrossim, não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos 

cíveis do autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência, não 

havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica. Assim, não 
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há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte Reclamante a 

pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a 

ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do 

Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - 

na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em 

conta os critérios do art. 85, §8º do CPC. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-18.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KARLA TORQUATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO R. 

DESPACHO DO ID Nº 3229215.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010413-18.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA KARLA TORQUATO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

 

Processo: 8010413-18.2012.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme certidão do ID 4787656. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. 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. 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: 1004807-55.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DUTRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004807-55.2017.8.11.0006 Vistos etc., A obrigação foi 

satisfeita conforme levantamento do alvará no ID 11410102. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011216-64.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RDA EMPRESA FOTOGRAFICA - EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ARRUDA BRASIL OAB - PR0026260A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER PORPHIRIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 8011216-64.2013.8.11.0006 Vistos. Devidamente intimado para 

manifestar nos autos, sob pena de extinção, o Requerente deixou 

transcorrer in albis o prazo fixado conforme certidão do ID 4944400. 

Assim, declaro extinto este feito, nos termos do artigo 485, III do CPC. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada eletronicamente. 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. 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: 1000382-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SENHORA MERCES ANTUNES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar a prova da pretensão resistida, 

nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE DAS NEVES CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000498-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR VENANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação. Deve, ainda, no mesmo prazo, trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-19.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON RODRIGO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SEMEAR S/A (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR REZENDE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 
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DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-71.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIER REZENDE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia do extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, contemporâneo 

ao ajuizamento da ação, bem como junte em nome da parte autora 

comprovante de endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, juntar extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da pretensão 

resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000590-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 
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argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, juntar extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da pretensão 

resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-23.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE FERREIRA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo, assim como juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da 

pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C 

DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. 

EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO 

DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL 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 SENTENÇA Numero do Processo: 

1000740-47.2017.8.11.0006 REQUERENTE: LUIZ SANTANA DA SILVA 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados do Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que o autor alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 

negativação no importe de R$ 505,09(quinhentos e cinco reais e nove 

centavos). referida, bem como a condenação da requerida a reparar por 

Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. 2. Ressalta-se, por oportuno, que o objeto da presente lide gira em 

torno do plano contratado de telefonia fixa, que é da competência da OI 

S/A, portanto, não deve constar o nome da empresa Oi Móvel S/A. Defiro, 

pois, o pedido formulado. Procedam-se as devidas retificações nos autos. 

3. Superada a preliminar e por não vislumbrar ser necessária à produção 

de provas outras que não as já colacionadas nos autos, motivo pelo qual 

passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, I do CPC/2015. Além do 

mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já estão demonstrados 

nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a pretensão merece 

Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 
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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. Com efeito, o que 

se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora 

sustenta que a negativação é indevida, uma vez que afirma 

categoricamente, como ponto central da demanda que nunca ajustou 

contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pelo autor 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone fixo do autor 65 

3223-9827, juntado na contestação, contudo o contrato restou cancelado 

por solicitação do autor. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pelo autor, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por LUIZ SANTANA DA SILVA 

em desfavor da OI S/A. Na forma da fundamentação supra, OPINO pela 

condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) 

sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao pagamento das 

custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, 

da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que 

arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 

da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês 

e correção monetária pelo INPC, contados da publicação desta sentença. 

Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido contraposto. Fundamento 

minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade 

processual para litigar nos juizados especiais. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres para homologação de 

acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. ADRIELE ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000684-77.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROBERTA GONCALVES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000684-77.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA ROBERTA 

GONCALVES CORDEIRO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, 

etc. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu nome 

indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela empresa 

ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: Recentemente a 

parte requerente foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no 

momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte autora constava 

no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. 

Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não possui qualquer 

débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro de mau 

pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual com a 

demandada, o que não fica claro em suas manifestações processuais, 

constituindo este dado informação fundamental para a análise do pleito 

inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual modo, é certo 

que, caso exista a relação contratual aludida (conforme argumenta a 

demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de comprovar que está 

em dia com suas obrigações de contraprestação quanto aos serviços 

recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor esclarecimento dos 

fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, pilares constitucionais e 

agora previstos expressamente como normas processuais de caráter 

fundamental pelo Novo Código de Processo Civil (artigos 5º, 77, I e 

outros), determino seja intimado o demandante a fim de que, em 15 

(quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se possui (ou 

já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve relação 

contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 
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apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. E, por fim, juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-68.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA FRANCISCA VILIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000704-68.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ROSANGELA FRANCISCA 

VILIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu nome 

indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela empresa 

ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: Recentemente a 

parte requerente foi até uma loja para efetuar uma compra, mas no 

momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte autora constava 

no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. 

Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não possui qualquer 

débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro de mau 

pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual com a 

demandada, o que não fica claro em suas manifestações processuais, 

constituindo este dado informação fundamental para a análise do pleito 

inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual modo, é certo 

que, caso exista a relação contratual aludida (conforme argumenta a 

demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de comprovar que está 

em dia com suas obrigações de contraprestação quanto aos serviços 

recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor esclarecimento dos 

fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, pilares constitucionais e 

agora previstos expressamente como normas processuais de caráter 

fundamental pelo Novo Código de Processo Civil (artigos 5º, 77, I e 

outros), determino seja intimado o demandante a fim de que, em 15 

(quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se possui (ou 

já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve relação 

contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. E, por fim, juntar extrato de consulta de balcão 

SPC e SERASA, atualizado e legível. PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE SILVA PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000710-75.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JACKELINE SILVA PEREIRA 

LEITE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Consta da inicial 

que a parte autora, segundo alega, teve seu nome indevidamente inscrito 

em cadastro de proteção ao crédito pela empresa ré. Alega o demandante, 

na inicial, de forma genérica que: Recentemente a parte requerente foi até 

uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que precisou 

efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo atendente que, 

por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, 

constatou que o nome da parte autora constava no cadastro de 

inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Observa-se, portanto, 

que o demandante afirma que não possui qualquer débito que justifique a 

inserção de seu nome em cadastro de mau pagador. Não nega, 

entrementes, que possua relação contratual com a demandada, o que não 

fica claro em suas manifestações processuais, constituindo este dado 

informação fundamental para a análise do pleito inicial na oportunidade da 

prolação de sentença. De igual modo, é certo que, caso exista a relação 

contratual aludida (conforme argumenta a demandada, aliás), haveria o 

ônus do demandante de comprovar que está em dia com suas obrigações 

de contraprestação quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa 

forma, para melhor esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da 

boa-fé processual, pilares constitucionais e agora previstos 

expressamente como normas processuais de caráter fundamental pelo 

Novo Código de Processo Civil (artigos 5º, 77, I e outros), determino seja 

intimado o demandante a fim de que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as 

penas da lei, expressamente, se possui (ou já possuiu) e, neste caso, por 

qual período mantém ou manteve relação contratual com a parte 

reclamada, ou se nunca foi consumidor da requerida. Caso seja (ou tenha 

sido) cliente da demandada, deverá apresentar, no mesmo prazo, 

comprovantes de pagamento dos serviços mensais prestados pelo 

período pertinente ao contrato existente. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. E, 

por fim, juntar extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 
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pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-35.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDMARA DA COSTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000745-35.2018.8.11.0006 REQUERENTE: EDMARA DA COSTA RIBEIRO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 321 do Código 

de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos autos cópia 

do extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação. Tudo cumprido, conclusos. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA RUFINO BRUSOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000735-88.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ELISANGELA RUFINO 

BRUSOLO REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos, etc. Consta da inicial 

que a parte autora, segundo alega, teve seu nome indevidamente inscrito 

em cadastro de proteção ao crédito pela empresa ré. Alega o demandante, 

na inicial, de forma genérica que: Recentemente a parte requerente foi até 

uma loja para efetuar uma compra, mas no momento em que precisou 

efetuar um crediário para parcelamento foi informado pelo atendente que, 

por meio de uma consulta no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, 

constatou que o nome da parte autora constava no cadastro de 

inadimplentes, inviabilizando a aquisição almejada. Observa-se, portanto, 

que o demandante afirma que não possui qualquer débito que justifique a 

inserção de seu nome em cadastro de mau pagador. Não nega, 

entrementes, que possua relação contratual com a demandada, o que não 

fica claro em suas manifestações processuais, constituindo este dado 

informação fundamental para a análise do pleito inicial na oportunidade da 

prolação de sentença. De igual modo, é certo que, caso exista a relação 

contratual aludida (conforme argumenta a demandada, aliás), haveria o 

ônus do demandante de comprovar que está em dia com suas obrigações 

de contraprestação quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa 

forma, para melhor esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da 

boa-fé processual, pilares constitucionais e agora previstos 

expressamente como normas processuais de caráter fundamental pelo 

Novo Código de Processo Civil (artigos 5º, 77, I e outros), determino seja 

intimado o demandante a fim de que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as 

penas da lei, expressamente, se possui (ou já possuiu) e, neste caso, por 

qual período mantém ou manteve relação contratual com a parte 

reclamada, ou se nunca foi consumidor da requerida. Caso seja (ou tenha 

sido) cliente da demandada, deverá apresentar, no mesmo prazo, 

comprovantes de pagamento dos serviços mensais prestados pelo 

período pertinente ao contrato existente. Deve, ainda, no mesmo prazo, 

trazer em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de luz, 

água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste Juízo. E, 

por fim, juntar extrato de consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e 

legível. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004923-61.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SHALVA ANDRESSA MANTAY CURTY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUBERTO FERREIRA DA CONCEICAO OAB - MT0017712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Processo: 1004923-61.2017.8.11.0006 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004536-46.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA MAGALHAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Processo: 1004536-46.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta 
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por SEBASTIANA MAGALHÃES DA SILVA em desfavor de BANCO 

SANTANDER S.A, alegando que em janeiro/2016 realizou contrato de 

empréstimo com o Requerido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil Reais) a 

serem pagos em 12 parcelas no valor de R$ 333,34 (trezentos e trinta e 

três Reais e trinta e quatro centavos). Ocorre que a partir de agosto/2016 

passou por dificuldades financeiras, razão pela qual começou a pagar o 

valor mínimo da fatura. Narra que no mês de dezembro/2016, entrou em 

contato com o Requerido e o mesmo lhe informou que o valor do débito era 

de R$ 825, 58 (oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e oito 

centavos), podendo ser pago em 07 parcelas no valor de R$ 130,39 

(cento e trinta Reais e trinta e nove centavos), cuja proposta foi aceita 

pela autora. Entretanto, apesar de ter começado a efetuar os pagamentos, 

o Requerido continuou com as cobranças e inseriu o nome da autora no 

cadastro restritivo de crédito. 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. 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. No caso em apreço, o 

Requerido aduz que o débito não é referente a empréstimo e sim à fatura 

de cartão de crédito, cujo valor, em março/2017, era de R$ 825,58 

(oitocentos e vinte e cinco Reais e cinquenta e oito centavos) e havia a 

opção de parcelamento em sete vezes de R$ 130,39 (cento e trinta Reais 

e trinta e nove centavos) até a data de vencimento da fatura (12.03.2017). 

Entretanto, a autora realizou o pagamento fora do prazo, motivo pelo qual 

o parcelamento não foi acatado, portanto, devida a negativação. Por sua 

vez, a autora insiste que o débito decorre de empréstimo realizado, 

contudo, não apresenta nenhuma prova de sua alegação, ao passo que o 

Requerido juntou aos autos a fatura com vencimento em 12.03.2017. 

Inclusive, os extratos juntados pela autora no ID 9150244 comprovam que 

trata-se de cartão de crédito, pois, há detalhamento de compras 

realizadas. Assim, é certo que se não há pagamento até o fechamento da 

fatura, não há como confirmar a realização do parcelamento e, 

consequentemente, haverá incidência de juros rotativos de demais 

encargos sobre o valor da mesma. Portanto, a negativação ocorreu por 

culpa exclusiva da autora que não observou a data de pagamento do 

parcelamento, realizando-o apenas em 12.04.2017. Não há, pois, que se 

falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Ante o exposto: JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010857-46.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ARAUJO DE MOURA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR ROBERTO MARQUES OAB - MT0008969A (ADVOGADO)

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. COSTA MARQUES NEVES PETROLEO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDERSON CARDOSO DE MELLO OAB - MT0015160A (ADVOGADO)

LUITT CONCEICAO ORTEGA OAB - MT10717/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8010857-46.2015.8.11.0006 EXEQUENTE: CLAUDIO ARAUJO DE MOURA 

EXECUTADO: N. L. COSTA MARQUES NEVES PETROLEO LTDA - EPP 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único 

da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Sentença publicada eletronicamente. 

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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000589-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE GOMES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, juntar extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da pretensão 

resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 
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Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000604-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FLORINDA CORREA DA SILVA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 

Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, juntar extrato de consulta de balcão SPC e 

SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve trazer a prova da pretensão 

resistida, nos termos do precedente do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO 

DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. 

Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a seguinte tese: A propositura de 

ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda 

via de documentos) é cabível com medida preparatória fim de instrui ação 

principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre 

as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não 

atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme 

previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso 

concreto, recurso especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 

-MS (2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011279-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR GRIZOSTIMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

8011279-89.2013.8.11.0006 REQUERENTE: ODAIR GRIZOSTIMO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as 

partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005731-66.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA PAULA FIGUEIREDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DIEGO DE PAULA FERREIRA OAB - MT21997/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: 

1005731-66.2017.8.11.0006 REQUERENTE: FERNANDA PAULA 

FIGUEIREDO FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. HOMOLOGO, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre 

as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007424-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GRACE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLEY SCAPINI OAB - RS89133 (ADVOGADO)

CARINE TOMAZ FREITAS OAB - SP325804 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1007424-85.2017.8.11.0006 REQUERENTE: GRACE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes juntado nos 

autos, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, conforme 

dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 9.099/95. Em 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 487, inciso 

III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, 

arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes as 

partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005554-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO GASPAR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1005554-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: D M DE SOUZA LARA MOVEIS 

E UTILIDADES - ME REQUERIDO: JOSE ARLINDO GASPAR Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000582-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EVARISTO CARDOSO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE HELENA SUERSUTH OAB - MT0007807A (ADVOGADO)

ROSEMEIRE DE MATOS BARBOSA SANTOS OAB - RJ0115460A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CAPITALIZACAO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000582-55.2018.8.11.0006 REQUERENTE: JOAO EVARISTO CARDOSO 

JUNIOR REQUERIDO: CAIXA CAPITALIZACAO S/A Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000575-63.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINO MACIEL DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000575-63.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARCELINO MACIEL DE 

MACEDO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Vistos, etc. Nos termos 

do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em 

colacionar em nome da parte autora comprovante de endereço (conta de 

luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a competência deste 

Juízo. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000652-72.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE AUGUSTO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1000652-72.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ANDRE AUGUSTO DE MOURA 

REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos, etc. Nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte 

reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial 

consistente em colacionar em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) nos autos para o fim de fixar a 

competência deste Juízo. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. 

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NAZARINO PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (EXECUTADO)

N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO – EXECUÇÃO para AYMORE 

Dados do Processo: Processo: 8010205-92.2016.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 7.000,00; Tipo: Cível; Espécie: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111); 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO NAZARINO 

PEREIRA Parte Ré: EXECUTADO: N. A. ELOI - COLCHOES TERAPEUTICOS - 

EPP, AYMORE Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): Nome: AYMORE VALOR 

DO DÉBITO PARA PAGAMENTO: R$30.497,76 (trinta mil quatrocentos e 

noventa e sete reais e setenta e seis centavos) FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de parte executada, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito acima mencionado 

(devidamente atualizado), advertindo-o que caso não seja efetuado o 

pagamento no prazo legal, àquele valor serão acrescidos a pena de multa 

de 10% (dez pontos percentuais), consoante o disposto no art. 523 do 

NCPC. Despacho: “...Após, intime-se o Executado, para no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante 
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cálculo apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta 

providência e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, 

intime-se a parte autora para apresentar cálculo atualizado, bem como 

requerer o que entender de direito. Caso haja pedido de penhora via 

bacenJud, deve o Exequente indicar o expressamente o valor atualizado e 

o CNPJ a ser utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às 

providências. Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza 

de Direito em Substituição Legal.” ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E 

INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, Nº 12, CAVALHADA, CÁCERES 

- MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000313-16.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DE FATIMA FERREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITA IVONE ADORNO OAB - MT0006391A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

VISTOS ETC. Narra a exordial que a autora é servidora pública nomeada 

após aprovação em concurso público para o cargo de Técnica em 

Enfermagem desde 11/03/2015. Afirma que a vigência da norma prevê o 

pagamento de adicional de insalubridade aqueles que trabalhem locais 

insalubres, em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco 

de vida, e que o réu não cumpre com sua obrigação legal. Relata que após 

estudos das condições ambientais de exposição dos funcionais, segundo 

a instrução normativa nº 84 do INSS, o laudo técnico concluiu que a 

função de técnico de enfermagem está exposta a risco biológico, tendo 

portanto direito a insalubridade de grau médio, correspondente a 20% 

(vinte por cento). Afirma, ainda, que o adicional deve ser pago com base 

no vencimento do cargo, e que a autora faz jus ao adicional desde o 

momento da posse, ou seja, 11/03/2015. Por essa razão, volve-se ao 

Judiciário requerendo antecipação dos efeitos da tutela para compelir o 

município Requerido a calcular os adicionais de insalubridade sobre o 

vencimento base de casa categoria em específico. Os autos vieram 

conclusos. É o que merece registro. Fundamento e Decido. A princípio, há 

de se receber a inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no 

art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC; Concedo 

também os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos da lei. Quanto à 

tutela de urgência, é caso de indeferimento da liminar. O deferimento da 

tutela de urgência “inaudita altera pars” pressupõe a coexistência dos 

requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, de modo a não violar o contraditório, a ampla 

defesa e a igualdade entre as partes. Em que pese os argumentos 

trazidos observa-se a ausência de perigo do dano posto que o não 

pagamento dos adicionais nos termos requerido não acarretará qualquer 

prejuízo que não poderá ser sanado. Dessa forma, não estando 

demonstrado nos autos os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, o 

indeferimento é medida que se impõe.. ISSO POSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: a) Receber a peça inicial, eis que preenche os 

requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em nenhuma das 

hipóteses do art. 330, todos do CPC/15; b) Conceder os benefícios da 

Justiça Gratuita, forte no art. 98 NCPC; c) INDEFERIR A TUTELA DE 

URGÊNCIA, forte no art. 300 CPC; d) Encaminhe-se o feito ao CEJUSC para 

designar audiência de conciliação, conforme art. 334 § 1.º CPC; e) 

Intime-se o autor do ato de conciliação; f) Cite-se o réu da presente ação e 

intime-se para comparecer à audiência de conciliação, ciente de que o 

prazo para contestar flui nos termos do art. 335 NCPC; g) Intimem-se as 

partes. Às providências. h) Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000004-29.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

Proc. 1000004-29.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O requerente, 

embora devidamente intimado 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010849-06.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

Sentença Processo nº 8010849-06.2014.8.11.0006 Vistos etc., Cuida-se 

de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO apresentado por MARCOS ALVES DE 

MENEZES, no qual alega que a decisão proferida no ID 10496231 omitiu-se 

em mencionar acerca da grosseira fraude esculpida em id. 2609272, 

juntado com a contestação, que são os dados pessoais do fraudador que 

comprou em nome do requerente. Alega que em comparação com os 

documentos pessoais do requerente juntados na inicial (id. 2609252), é 

possível ver pela foto que são pessoas totalmente diferentes, e que o 

nome da mãe, o número do RG e a assinatura não se equivalem. Conheço 

o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. 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 parte 

Embargante, passando a r. sentença do Evento Id. nº 10496231 a ter a 

seguinte redação: “Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MARCOS 

ALVES DE MENEZES em desfavor de EB COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA., alegando que ao tentar fazer compras no 

comércio local descobriu que seu nome estava inscrito no SPC/SERASA 

por iniciativa de várias empresas as quais não mantém nenhuma relação 

comercial, dentre elas a Requerida em uma dívida no valor de R$ 1.054,68 

(mil e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Afirma a parte 

autora que nunca perdeu seus documentos, nem foram furtados ou 

roubados, tampouco foi avalista. 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. 

Ademais, as partes pugnaram em audiência de conciliação pelo julgamento 

antecipado da lide. 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 à 

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 
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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 ao 

Requerido comprovar a legitimidade da cobrança e consequente restrição. 

O Requerido alegou em sua contestação que em outubro de 2013 uma 

pessoa se apresentou na Loja ELETROKASA 2 de Várzea Grande(MT), 

como sendo MARCOS ALVES DE MENEZES efetuou a compra no crediário 

de dois aparelhos eletrodomésticos, e parcelou a compra em doze 

prestações, das quais somente quitou a primeira parcela, permanecendo 

as demais inadimplidas, o que levou a requerida a inserir o nome do 

comprador no cadastro dos devedores. Aduz que os documentos 

apresentados pelo comprador para confecção do seu cadastro possuem 

fé-pública e veracidade presumida até prova em contrário, e que para 

formalização da venda a crédito foram tomadas todas as cautelas 

normalmente exigidas nos negócios da espécie. Sustenta que não houve 

nenhuma ilegalidade no apontamento do nome de pessoa inadimplente 

para os órgãos de proteção crédito, mas sim, o exercício regular de um 

direito. Argumenta ainda que na eventualidade de que os documentos 

pessoais apresentados não pertencerem ao autor e em consequência 

disso, que ele não tenha realizado contrato algum com a requerida, não 

restariam dúvidas de que a requerida também teria sido vítima de fraude 

por estelionatário, inexistindo o dever de indenizar. Analisando 

detidamente os autos, resta evidenciado que os documentos 

apresentados pelo Requerido tratam-se claramente de documentos 

falsificados, havendo divergência com os documentos do autor com 

relação à foto, dados pessoais e assinatura, demonstrando que o autor foi 

vítima de fraude. Nesse caso, não deve prosperar o pleito da requerida de 

excludente de responsabilidade, posto que nos termos do artigo 14 do 

CDC, a responsabilidade do Requerido é objetiva, respondendo pelos 

danos causados ao consumidor, independente de culpa. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito inexistente. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de DECLARAR a 

inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da 

demanda; CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a 

teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Havendo o 

pagamento espontâneo, deve-se proceder ao imediato levantamento dos 

valores. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 

LEGAL

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011891-56.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBEM MARTILIANO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ALVES DE ABREU OAB - MT0012172A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

efetuar o pagamento do montante atualizado, consoante cálculo 

apresentado pelo exequente, advertindo-o (a) que caso não seja efetuado 

o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez 

pontos percentuais). (CPC, art. 523) Depois de cumprida esta providência 

e não sendo paga a dívida ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte 

autora para apresentar cálculo atualizado, bem como requerer o que 

entender de direito. Caso haja pedido de penhora via bacenJud, deve o 

Exequente indicar o expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser 

utilizado na busca. Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. 

Cumpra-se. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003291-97.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. E C. FERRAMENTAS PNEUMATICAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO RICARDO BEJARANO DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Numero do Processo: 

1003291-97.2017.8.11.0006 EXEQUENTE: C. E C. FERRAMENTAS 

PNEUMATICAS LTDA - ME EXECUTADO: PAULO RICARDO BEJARANO DE 

FREITAS Vistos, etc. Cite-se o devedor para pagar o débito no prazo de 

03 (três) dias, em consonância com o disposto no art. 829, do CPC. Não 

pagando no prazo estabelecido, proceda o Oficial de Justiça à penhora e 

avaliação caso a penhora não recaia sobre dinheiro, observada a ordem 

estabelecida no art. 835, com a redação que lhe deu a lei supra citada, 

valendo-se, se necessário, da indicação do próprio credor (CPC, artigos 

829, §§ 1º e 2º), e, querendo, opor embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias (Lei nº 9099/95, art. 53, § 1º e art. 52, IX). Não havendo embargos ou 

já decididos estes, cumpra-se o art. 53, § 2º, da Lei nº 9099/95. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, voltem os autos 

conclusos para extinção (art. 53, § 4º, da Lei nº 9099/95). Cumpra-se. 

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-53.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVANIA DA SILVA FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Na forma da Lei n. 11.419/2006 e Resolução n. 022/2011/TP, a 

petição inicial e demais petições que se fizerem necessárias no PJE 

devem ser inseridos no editor de texto interno do sistema e assinados 

digitalmente. Consta da inicial que a parte autora, segundo alega, teve seu 

nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito pela 

empresa ré. Alega o demandante, na inicial, de forma genérica que: 
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Recentemente a parte requerente foi até uma loja para efetuar uma 

compra, mas no momento em que precisou efetuar um crediário para 

parcelamento foi informado pelo atendente que, por meio de uma consulta 

no SPC - Serviço de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte 

autora constava no cadastro de inadimplentes, inviabilizando a aquisição 

almejada. . Observa-se, portanto, que o demandante afirma que não 

possui qualquer débito que justifique a inserção de seu nome em cadastro 

de mau pagador. Não nega, entrementes, que possua relação contratual 

com a demandada, o que não fica claro em suas manifestações 

processuais, constituindo este dado informação fundamental para a 

análise do pleito inicial na oportunidade da prolação de sentença. De igual 

modo, é certo que, caso exista a relação contratual aludida (conforme 

argumenta a demandada, aliás), haveria o ônus do demandante de 

comprovar que está em dia com suas obrigações de contraprestação 

quanto aos serviços recebidos da requerida. Dessa forma, para melhor 

esclarecimento dos fatos, à luz da verdade e da boa-fé processual, 

pilares constitucionais e agora previstos expressamente como normas 

processuais de caráter fundamental pelo Novo Código de Processo Civil 

(artigos 5º, 77, I e outros), determino seja intimado o demandante a fim de 

que, em 15 (quinze) dias, declare, sob as penas da lei, expressamente, se 

possui (ou já possuiu) e, neste caso, por qual período mantém ou manteve 

relação contratual com a parte reclamada, ou se nunca foi consumidor da 

requerida. Caso seja (ou tenha sido) cliente da demandada, deverá 

apresentar, no mesmo prazo, comprovantes de pagamento dos serviços 

mensais prestados pelo período pertinente ao contrato existente. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, trazer em nome da parte autora comprovante de 

endereço (conta de luz, água, telefone) ATUALIZADA nos autos para o 

fim de fixar a competência deste Juízo, assim como juntar extrato de 

consulta de balcão SPC e SERASA, atualizado e legível. E, por fim, deve 

trazer a prova da pretensão resistida, nos termos do precedente do STJ: 

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM 

CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. 

PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO 

DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Par efeitos do art. 543-C do CP, firma-se a 

seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível com medida 

preparatória fim de instrui ação principal, bastando a demonstração da 

existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e 

normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso 

especial provido. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº1.349.53 -MS 

(2012/01895-), RELATOR : MINSTRO LUIS FELIPE SALOMÃO). – 

destacou-se. Caso permaneça o autor em silêncio ou não atenda às 

determinações, será a inércia tida como abandono processual, ensejando 

a extinção do feito nos termos do artigo 485, III, CPC/2015, c/c artigo 51, § 

1º da Lei n. 9099/95. Tudo cumprido, conclusos. Cumpra-se. Joseane 

Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001215-03.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA MARA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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: 

1001215-03.2017.8.11.0006 REQUERENTE: EDNA MARA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de reclamação cível 

alegando a parte reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos 

nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito no importe de R$ 

214,75( duzentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos) o qual 

afirma não possuir, haja vista que jamais teria celebrado qualquer contrato 

para utilização de serviços da operadora reclamada a ponto de justificar a 

restrição em apreço. Ao final a requerente pugnou pelo provimento para a 

retirada de seus dados das listas de inadimplentes, bem como pela 

declaração de inexistência do débito, além de condenação da Requerida a 

reparação por danos morais. É a suma do essencial. 1. Os autos estão 

maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na 

Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. 

Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da 

ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, 

todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do 

direito de ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 

489 do CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 2.A 

reclamada apresentou defesa arguindo, em preliminar a falta de interesse 

processual de agir da parte reclamante a qual não merece guarida, haja 

vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que “Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4.No mérito a 

pretensão merece Juízo de improcedência. Não há dúvida acerca da 

existência da restrição do nome da requerente junto ao órgão de proteção 

ao crédito, porquanto tal situação vem assentada pelo extrato de 

negativação juntado na exordial, indicando a existência de débitos da 

requerente em favor da requerida. Verifico dos autos que a 

documentação apresentada pela requerente se limitou a referido extrato 

de restrição, além de fotocópias do documento pessoal de RG e 

procuração “ Ad Judicia”. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe o 

contrato – Termos de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contratos 

de Permanência por Beneficio, datados de 30/12/2015 com assinaturas 

idênticas à disposta no documento pessoal da autora e na procuração de 

outorga de poderes ao seu patrono. Ressaltando ainda que o documento 

apresentado quando das contratações foi o mesmo apresentado pela 

autora quando do ingresso da presente exordial que comprovam por 

assim a existência da relação jurídica a amparar o débito apontado. 

Referidos documentos se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que o autor não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa. Ora, a parte autora deveria, 

quando da impugnação trazer aos autos comprovação do que ali alegou 

fato que inexistiu, destaco que o autor afirma não possuir qualquer 

serviço contratado junto à reclamada, no entanto sequer apresentou 

provas que pudessem vir a atestar suas alegações. Acerca do ônus da 

prova descreve o Estatuto Processual Civil em seu art. 373 que: Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor. Vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência do 

pedido em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
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CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. O oferecimento de pedido contraposto por pessoa 

jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as exceções 

expressamente previstas em lei, subverte o microssistema instituído pela 

Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, que a pessoa 

jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar em causa 

própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como o sistema 

em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto seria admitir 

que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso com o 

microssistema estabelecido nessa Lei. Diante desse quadro fático o 

reclamante sequer manifestou em relação ao contrato juntado pela 

reclamada. A conduta do reclamante encontra-se eivada de má-fé. 

Explico. O reclamante procurou o Poder Judiciário e apresentou versão 

absolutamente inverídica. Tendo em vista, que na inicial o reclamante alega 

desconhecer o contrato efetivado com a reclamada, promovendo de 

maneira desleal e maliciosa com objetivo de enganar o julgador. De efeito, 

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). 

A quebra do dever processual pelo 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. DISPOSITIVO 

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais feitos por LECIENE 

CORREIA em desfavor de VIVO S/A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003323-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE SOUZA MILAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

1003323-05.2017.8.11.0006 REQUERENTE: IZAQUE SOUZA MILAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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: 1001644-67.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ETINIEL LIMA DE PONTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1001644-67.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS, proposta por ETINIEL LIMA DE PONTES em desfavor 

de CLARO S.A., em que alega que era possuidor junto à reclamada de um 

plano, mas por não concordar com os valores cobrados efetuou o 

cancelamento do plano através do callcenter da requerida, bem como 

quitou todos os valores referentes ao contrato. Aduz que alguns meses 

depois compareceu até um determinado comércio no centro da cidade, a 

fim de abrir um cadastro para poder efetuar compras a prazo e a 

crediário, mas foi impossibilitado de efetuar as compras pois constava 

restrição em nome do autor lançado pela requerida no valor de R$ 227,41 

(Duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos). Afirma que não 

foi notificado da negativação, e que não reconhece a dívida em questão, 

uma vez que sempre cumpriu com suas obrigações, pugnando ao final 

pela anulação do negócio jurídico e declarando inexigível a dívida cobrada 

pela Ré, cancelando o contrato e todos os débitos, e a condenação em 

danos morais. 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 a dilação probatória. Não há 
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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. A requerida 

suscitou, preliminar de inépcia da inicial ante a ausência de comprovante 

de endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar e passo a análise do mérito. A Requerida, em sua contestação, 

sustenta que a parte autora contratou o Plano Pós banda larga e trouxe 

aos autos contrato entabulado entre as partes, afirmando que a autora 

efetivamente utilizou os serviços da requerida entre o período de 

09/01/2014 a 01/01/2015. Argumenta que a autora não comprovou o 

cancelamento do plano, não apresentou número do protocolo do suposto 

cancelamento, nem provas mínimas da solicitação de cancelamento dos 

serviços da empresa requerida. Narra que o cancelamento do plano não 

se deu por pedido da autora, e sim por inadimplência, em que a autora teria 

realizado acordo para pagamento do débito em aberto, contudo não 

honrou com o pagamento, o que gerou a negativação. É incontroverso que 

a contratação ocorreu, posto que reconhecida pela autora, e ainda 

conforme contrato trazido pela requerida devidamente assinado pela 

autora, sendo possível comprovar a extrema semelhança das assinaturas 

do contrato com as lançadas nos documentos juntados com a inicial, 

independentemente da realização de prova pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 

e enunciado 12 do FONAJE). Entretanto, no que diz respeito à alegação da 

autora de que teria solicitado o cancelamento e efetuado o pagamento dos 

valores em aberto, entendo que não restou comprovada. Em que pese a 

inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor, considero que a 

prova do alegado pela autora trata-se de prova negativa, cabendo à parte 

autora comprovar os fatos alegados, trazendo aos autos pelo menos o 

número do protocolo do pedido de cancelamento, e os comprovantes de 

quitação das faturas, o que não fez. 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). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e que o cadastramento do nome do autor junto aos órgãos 

de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência. Assim, 

não há que se falar em anulação do negócio jurídico, muito menos em 

indenização à título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte Reclamada. Imperioso mencionar, 

inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da parte 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Em relação à ausência de 

prévia notificação da anotação, esta é de responsabilidade do órgão 

mantenedor de tal cadastro, conforme entendimento do nosso Tribunal de 

Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA EXPERIAN SEM 

PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL CUIABÁ – 

CADASTRO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO DIVERSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

A prévia notificação do consumidor acerca da inscrição do seu nome em 

órgão restritivo de crédito é da responsabilidade do órgão mantenedor de 

tal cadastro. Todavia, um órgão de defesa dos lojistas não é responsável 

por notificar previamente quem teve seu nome incluído no rol dos maus 

pagadores por instituição de proteção ao crédito diversa.” (TJMT, Ap 

65309/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 02/09/2015) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÉDULAS DE 

PRODUTOS RURAIS - AVALISTA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA - 

INSCRIÇÃO NA SERASA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR 

- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE DA 

ENTIDADE CADASTRAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração 

dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), 

(ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a 

conduta do agente. A responsabilidade pela notificação prévia acerca da 

inserção do nome do devedor nos órgãos de restrição ao crédito é da 

entidade cadastral e não do Banco credor. Deve ser julgado improcedente 

o pedido de recebimento de indenização por dano moral se ausente 

qualquer irregularidade na inscrição do nome da Apelante na Serasa.” 

(TJMT, Ap 39536/2013, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014) 

Ante o exposto: Julgo IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos 

do art. 487, I CPC; Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de 

má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo 

Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 

55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os 

critérios do art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001711-32.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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 CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 

1001711-32.2017.8.11.0006 REQUERENTE: VERA LUCIA ARES DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 
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negativação no importe de R$265,33(duzentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e três centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência 

do débito que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. A prejudicial de mérito da 

PRESCRIÇÃO, não merece prosperar, haja vista que o prazo prescricional 

no âmbito das relações de consumo, decorrentes de fato do produto ou do 

serviço é dado pelo comando inserto no art. 27 da Lei 8078/90, qual seja, 

o quinquenal e tendo a negativação se dado em 19/05/2012 e a presente 

inicial sido distribuída em 13/03/2017, resta, portanto, dentro do prazo 

prescricional. A requerida suscitou preliminar ausência de comprovante de 

endereço em nome da autora. Contudo, ainda que a parte autora 

precisasse juntar comprovante de endereço em seu nome, verifico que a 

contestação trouxe aos autos elementos suficientes para julgar o mérito 

do feito no estado em que se encontra. Assim, REJEITO a presente 

preliminar. 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme histórico de pagamento realizado pela parte autora por vários 

meses subsequentes pelo terminal fixo de número 65 3223-7955,contrato 

nº 5045550876 feito em 25/06/2012, afastando quaisquer indícios de 

fraude na contratação, contudo o mesmo restou cancelado por 

inadimplência, em 20/02/2013, no valor exato da negativação existente no 

extrato do SPC encartado pela própria autora, que comprovam a 

legitimidade da cobrança e o lançamento do nome da parte autora nos 

órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a situação posta da exordial não 

decorre a lógica das provas produzidas nos autos pela parte reclamada, 

no que tange ao débito indevido discutido em tela. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova 

que indicam a validade do negócio jurídico e que, por sua vez, não foram 

suficientemente comprovados na petição inicial, eis que a inversão do 

ônus da prova é invertida na relação de consumo conquanto a parte 

consumidora apresente provas mínimas para a convicção do juízo. 

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus 

probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido junto de sua peça 

inicial ou impugnativa, o devido e necessário comprovante de pagamento 

do débito ora cobrado pela parte reclamada, de forma a demonstrar 

cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. No que tange à 

ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é notório a 

possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, internet ou 

ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial contratação 

via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo assim a 

requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a jurisprudência: 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data de publicação: 

03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por VERA LUCIA ARES DOS 

SANTOS em desfavor da OI S.A. Na forma da fundamentação supra, 

OPINO pela condenação do reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor atualizado da causa. Também CONDENO ao 

pagamento das custas processuais, conforme o item 5.9.1 da CNGC (item 

5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em no valor de R$1.000,00(hum mil reais), nos 

termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre os valores aqui fixados incidem 

juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados da 

publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo indeferimento do pedido 

contraposto. Fundamento minha convicção no art. 8º, da Lei n. 9.099/95, 

que trata da capacidade processual para litigar nos juizados especiais. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO 

VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001367-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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JULIETA DAS DORES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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: 

1001367-51.2017.8.11.0006 REQUERENTE: JULIETA DAS DORES DE 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de demanda 

em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos 

dados da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida 

que a autora alega desconhecer sua origem, haja visto que afirma jamais 

ter mantido relação contratual junto a reclamada que viesse a justificar a 

negativação no importe de R$178,09(cento e setenta e oito reais e nove 

centavos). Pugnando ao final, pela declaração de inexistência do débito 

que originou a negativação referida, bem como a condenação da 

requerida a reparar por Danos Morais. É a suma do essencial. 1. Os autos 

estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito 

estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a 

consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido 

processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. 

Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições 

para o legítimo exercício do direito de ação. 2. Em relação às preliminares 

de inépcia da inicial arguida pelo Reclamado, não se vislumbra seu 

acolhimento, posto que na peça preambular, a parte reclamante aponta 

com clareza os fatos, a causa de pedir e os pedidos de sua pretensão. 

Por fim, os pedidos são juridicamente possíveis quando o sistema de 

direito positivo os comtemplam, caso dos autos, em que a pretensão 

constitui-se em declaratória de inexistência de débito e danos morais por 

negativação indevida do débito inexistente. E a preliminar de falta de 

interesse processual de agir da parte reclamante não merece guarida, 

haja vista que o art. 17 do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que 

“Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, sendo 

condições da ação a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o 

interesse processual, os quais devem estar presentes de modo 

cumulativo. No caso dos autos, a parte reclamante pugna pelo pagamento 

de indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do 

débito levado a registro nos órgãos de proteção ao crédito dessa forma, 

entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se 

mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de 

suas pretensões. Assim, rejeito a preliminar. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que trata-se 

de excesso de burocracia incompatível com o rito do juizado especial. 

Ademais, o documento juntado é hábil a comprovar a negativação pelas 

Requeridas 3. Superada as preliminares e por não vislumbrar ser 

necessária à produção de provas outras que não as já colacionadas nos 

autos, motivo pelo qual passo a decidir o processo com arrimo no art. 355, 

I do CPC/2015. Além do mais, a questão é de direito, e, quanto aos fatos, já 

estão demonstrados nos autos pela documentação juntada. 4. No mérito a 

pretensão merece Juízo de IMPROCEDÊNCIA. 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 Novo Código de Processo Civil que estabelece 

que compete a autora 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, uma vez que 

afirma categoricamente, como ponto central da demanda que nunca 

ajustou contrato de telefonia móvel com a parte reclamada, pugnando pela 

desconstituição do débito e danos morais. A parte reclamada por sua vez 

demonstrou suficientemente a legitimidade da cobrança, trazendo aos 

autos telas sistêmicas onde ilustram a contratação e utilização pela autora 

conforme relatório de faturas pelo número de telefone da autora juntado 

na contestação, contudo o contrato restou cancelado por inadimplência no 

valor exato da negativação existente no extrato do SPC encartado pelo 

próprio autor, que comprovam a legitimidade da cobrança e o lançamento 

do nome da parte autora nos órgãos restritivos ao crédito. Sobretudo a 

situação posta da exordial não decorre a lógica das provas produzidas 

nos autos pela parte reclamada, no que tange ao débito indevido discutido 

em tela. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. No entanto, a parte ré, em 

contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de 

elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e que, por 

sua vez, não foram suficientemente comprovados na petição inicial, eis 

que a inversão do ônus da prova é invertida na relação de consumo 

conquanto a parte consumidora apresente provas mínimas para a 

convicção do juízo. Impossível, portanto, pelas razões expostas a 

inversão do ônus probatório. In casu, a parte autora deveria ter trazido 

junto de sua peça inicial ou impugnativa, o devido e necessário 

comprovante de pagamento do débito ora cobrado pela parte reclamada, 

de forma a demonstrar cabalmente seu direito lesado, o que não ocorreu. 

No que tange à ausência de contrato assinado pela autora, ressalto que é 

notório a possibilidade da contratação de serviços telefônicos via SMS, 

internet ou ligação telefônica. Conforme o entendimento jurisprudencial 

contratação via call center, gera contrato verbal entre as partes, sendo 

assim a requerida comprovou que o débito é devido, vejamos a 

jurisprudência: TJ-RS - Apelação Cível AC 70065240905 RS (TJ-RS) Data 

de publicação: 03/08/2015 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO 

NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

CONSUMIDOR. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

COMPROVADA. PRETENSÃO RESISTIDA. CONTRATAÇÃO VIA CALL 

CENTER. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO. TELAS DO SISTEMA 

QUE EVIDENCIAM AS LIGAÇÕES EFETUADAS. Comprovada a solicitação 

dos documentos na via extrajudicial, sem atendimento por parte da 

concessionária, restando configurada a pretensão resistida. 

Impossibilidade de exibição do contrato de telefonia escrito e assinado 

pela consumidora, pois verossímil a alegação de que a contratação tenha 

ocorrido por meio do call Center. Em vista disso, suficiente a exibição do 

contrato padrão. As telas do sistema trazem, de forma discriminada, as 

ligações efetuadas a partir do terminal, possibilitando a contestação 

destas, se for o caso. Por tal razão, no caso concreto, substituem a 

exibição das faturas. A prova de que o débito foi contraído pela 

consumidora, bem como o histórico atualizado do débito, devem ser 

requeridos em ação própria, na medida em que não se constituem em 

documentos passíveis de exibição. Sucumbência mantida nos termos da 

sentença, na medida em que não houve alteração do julgado. APELO 

DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065240905, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/07/2015). Presentes indícios substanciais de que o 

débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a 

versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora 

nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débito, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência do pedido. O oferecimento de pedido 

contraposto por pessoa jurídica em sede de Juizados Especiais, salvo as 

exceções expressamente previstas em lei, subverte o microssistema 

instituído pela Lei n. 9.099/95, porquanto permite, por vias transversas, 

que a pessoa jurídica se valha dessa justiça diferenciada para demandar 

em causa própria, o que afronta não só o art. 8º da Lei de Regência como 

o sistema em sua inteireza. Nesse caso, acolher o pedido contraposto 

seria admitir que a reclamada figure no polo ativo da lide em descompasso 

com o microssistema estabelecido nessa Lei. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. 

DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, OPINO pela 
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IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por JULIETA DAS DORES DE 

CAMPOS em desfavor da VIVO S.A. Por pertinência, DETERMINO a 

REVOGAÇÃO da liminar concedida no ID 4998074. Na forma da 

fundamentação supra, OPINO pela condenação do reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor atualizado da causa. 

Também CONDENO ao pagamento das custas processuais, conforme o 

item 5.9.1 da CNGC (item 5.9.1, inciso III, da Seção 9), bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em no valor de 

R$1.000,00(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da lei 9099/95. Sobre 

os valores aqui fixados incidem juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, contados da publicação desta sentença. Ademais, OPINO pelo 

indeferimento do pedido contraposto. Fundamento minha convicção no art. 

8º, da Lei n. 9.099/95, que trata da capacidade processual para litigar nos 

juizados especiais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Cáceres para homologação de acordo com o artigo 40 da 

lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos. 

ADRIELE ROSANGELA LEMES 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. JOSEANE 

CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012271-79.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA (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)

 

INTIMAR DO ALVARÁ RETRO JUNTADO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000034-64.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON JOSE DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Proc. 1000034-64.2017.8.11.0006 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta pela reclamante 

GERSON JOSE DE CARVALHO em desfavor de BANCO BRADESCARD 

S.A., alegando a autora que foi até uma loja para efetuar uma compra, mas 

no momento em que precisou efetuar um crediário para parcelamento foi 

informado pelo atendente que, por meio de uma consulta no SPC - Serviço 

de Proteção ao Crédito, constatou que o nome da parte autora constava 

no cadastro de inadimplentes, por lançamento efetuado pela requerida 

referente ao contrato nº 4271670916413010, inviabilizando a aquisição 

almejada. Aduz que não reconhece referido apontamento, a final requer 

seja declarada nula a cobrança dos valores objeto dos autos, bem como a 

condenação em danos morais. 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. O Requerido arguiu preliminar de 

incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia 

grafotécnica. Cediço que o art. 370, do Código de Processo Civil, imputa 

ao juiz a autoridade para decidir sobre a produção das provas requeridas 

pelas partes litigantes, afastando aquelas que se mostrarem 

desnecessárias, de forma que não provoque ofensa às regras 

processuais, tampouco aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Em regra, os Juizados Especiais são incompetentes para processar e 

julgar conflitos envolvendo matéria probatória complexa. Todavia, 

admite-se prova técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 

do FONAJE). No presente caso, é possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial, razão pela qual, REJEITO a preliminar. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à 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, cabe à 

empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. A Requerida trouxe aos autos contrato entabulado entre 

as partes e cópia dos documentos pessoais compatível com os 

documentos aportados na inicial, sendo possível comprovar a extrema 

semelhança das assinaturas, independentemente da realização de prova 

pericial (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). Outrossim, 

não há nos autos notícia de furto e ou perda dos documentos cíveis do 

autor, tampouco registro de ocorrência nesse sentido, afastando 

quaisquer indícios de fraude na contratação. 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). Por outro lado, dispõe o Art. 77 

do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos 

aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que 

são destituídas de fundamento, dentre outros. Considera-se litigante de 

má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei 

ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para 

obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; 

procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado. 

Pois bem, percebe-se claramente da exordial que o reclamado não 

cumpriu seu dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera 

a verdade dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, 

aportando aos autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma 

forma, o Art. 79 do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que 
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litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de 

consequência aplicada a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. 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; 

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor 

equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte 

Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, 

em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 

9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Revogo a antecipação de tutela concedida. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 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. 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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001585-79.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

Processo: 1001585-79.2017.8.11.0006 Vistos. O autor, devidamente 

intimado a retificar a petição inicial, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos 

termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 

processo, determinando o arquivamento após o trânsito em julgado. 

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. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA 

QUINTO Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010346-48.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO)

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO)

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID(10560825), 

ficando ciente que, caso queira, poderá interpor recurso no prazo de 10 

(dez) dias, contados da intimação.

Comarca de Diamantino

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-36.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL CASSIMIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GARAGEM TOP CAR (REQUERIDO)

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Intimar o procurador do recorrido BV FINANCEIRA, GARAGEM 

TOP CAR para responder o recurso no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010358-02.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MUFARDINI GOMES (EXEQUENTE)

MARIA DO SOCORRO FERREIRA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA OAB - MT0010361A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

 

Intimar a parte executada para manifestar quanto calculo apresentado pela 

exequente.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-64.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS F. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT0012454A (ADVOGADO)

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT0011686A (ADVOGADO)

 

Intimar o exequente para manifestar no prazo de 05(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012883-25.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVANEI FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto Certidão do 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010650-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

J C L XAVIER - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA SANCHES CASATI OAB - MT9422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA BATISTA SANTANA (EXECUTADO)

 

Intimar a procuradora do exequente para manifestar quanto a certidão do 

Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010418-77.2011.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO FERNANDES DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DENIZE RUTILLI KONAGESKI LENZI OAB - MT0012982A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOSE LUIZ PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

OTAVIO ROTILLI (TERCEIRO INTERESSADO)
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Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010418-77.2011.8.11.0005 REQUERENTE: LAERCIO FERNANDES DA 

SILVA FILHO & CIA LTDA - ME REQUERIDO: INDUSAL - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE SAL LTDA - ME Vistos, etc. Indefiro o pedido de bloqueio 

via sistema bacenjud bem como a expedição de ofícios à Receita Federal, 

uma vez que já foram realizadas diligências por este Magistrado junto ao 

Sistema Bacenjud e sistema Infojud sem qualquer êxito. No entanto, 

considerando que a busca pelos sistemas conveniados ao TJMT foram 

infrutíferas, considerando ainda os princípios que regem a Lei do Juizado 

(Art. 3º e 4º da Lei 9.099/95), intime-se a parte executada para que 

apresente bens passíveis de penhora, em caso de existência, no prazo de 

05 dias (Art. 774, IV, CPC), sob pena de aplicação de multa por 

descumprimento. (Art. 774, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8013723-98.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WALLE ARRUDA DE AQUINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8013723-98.2013.8.11.0005 EXEQUENTE: WALLE ARRUDA DE AQUINO 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Certifique-se a Sra Gestora se houve 

intimação da parte Requerida quanto a decisão dos embargos de 

declaração. Após, conclusos para análise do pleito de nulidade arguida. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Muro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012352-36.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

D CASTRO COMERCIO DE GAS LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIELA CONCEICAO DA SILVA (REQUERIDO)

NELZA DE J. BARROS (REQUERIDO)

JOSIAS F. BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012352-36.2012.8.11.0005 REQUERENTE: D CASTRO COMERCIO DE 

GAS LTDA ME - ME REQUERIDO: NELZA DE J. BARROS, JOSIAS F. 

BASTOS, GRACIELA CONCEICAO DA SILVA Vistos, etc. Primeiramente, 

exclua as partes Nelza de J. Barros e Josias F. Bastos do polo passivo da 

demanda, a teor do disposto em audiência de conciliação. Outrossim, 

intime-se a parte autora para que dê prosseguimento ao processo, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010278-67.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MIOTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

LUANA FERNANDA GUIMARAES GREFFE PEIXOTO OAB - MT13868/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010278-67.2016.8.11.0005 REQUERENTE: ROSA MIOTO SILVA 

REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO 

DPVAT S.A. Vistos. Diga a parte autora, em cinco dias, se foi intimada do 

resultado do julgamento, vez que eventuais insurgências ou mesmo 

embargos deveriam ser movidos após tal intimação, precluindo-se com a 

coisa julgada as matérias alegadas. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-28.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WOXITON QUEIROZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010397-28.2016.8.11.0005 REQUERENTE: WOXITON QUEIROZ FERREIRA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010664-05.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO/AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010664-05.2013.8.11.0005 REQUERENTE: ERANIL GOMES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: CLARO/AMERICEL S/A Vistos, etc. Ante a improcedência do 

pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010553-50.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JUSARA SPIGIORIN BELLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Antunes do Carmo OAB - MT0004070A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010553-50.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JUSARA SPIGIORIN BELLON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a parte autora 

para que se manifeste no prazo de 05 dias, quanto ao comprovante de 

pagamento da condenação juntado aos autos pela parte ré. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011017-79.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILDETE COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011017-79.2012.8.11.0005 REQUERENTE: GILDETE COSTA REQUERIDO: 

AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. 1 – Promova a parte o 

cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não havendo 

manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a parte autora 

a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não havendo 

manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011966-06.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ERVINA LEITE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8011966-06.2012.8.11.0005 REQUERENTE: ERVINA LEITE GONCALVES 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos, etc. Ante a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010668-71.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALICE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A (REDE CEMAT) 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010668-71.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA ALICE ARAUJO DE 

SOUZA REQUERIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

(REDE CEMAT) Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-45.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010047-45.2013.8.11.0005 REQUERENTE: RENATO DIAS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Dimantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010504-09.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNI VATTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010504-09.2015.8.11.0005 REQUERENTE: GIOVANNI VATTOS 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos, etc. Considerando a 

improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012426-22.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVIO CASSIO SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012426-22.2014.8.11.0005 REQUERENTE: VALDIVIO CASSIO SANTANA 

VAZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido inicial, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010038-83.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:
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KENIA REGINA DO NASCIMENTO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S.A ( CLARO S.A) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010038-83.2013.8.11.0005 REQUERENTE: KENIA REGINA DO 

NASCIMENTO MORAES REQUERIDO: AMERICEL S.A ( CLARO S.A) Vistos, 

etc. Considerando a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as 

baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro 

de 2018 José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010115-58.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010115-58.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ALCIONE PEREIRA 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Ante a improcedência do pedido 

inicial, arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010205-95.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA OLIVEIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA OAB - MT16382/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010205-95.2016.8.11.0005 REQUERENTE: CAMILA OLIVEIRA AGUIAR 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. 1 

- Promova a parte o cumprimento de julgado, no prazo de 10 dias. 2 - Não 

havendo manifestação no prazo assinalado, intime-se pessoalmente a 

parte autora a requerer o cumprimento do julgado, em 05 dias. 3 - Não 

havendo manifestação, ao arquivo. 4 - Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 

27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-96.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO TRIGUEIRO FONTES OAB - MT0018280S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8010149-96.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JULIO CESAR ESPIRITO 

SANTO REQUERIDO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA Vistos, 

etc. Ante a improcedência do pedido inicial, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012393-32.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Numero do Processo: 

8012393-32.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA CAMPOS 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Considerando-se a decisão 

proferida pela 7ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, nos 

autos do processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001, que decretou a 

recuperação judicial da executada, bem como fato de que o crédito deve 

estar lá arrolado, determino a suspensão do presente feito. É que, 

havendo recuperação judicial, o crédito deve ser arrolado na lista geral de 

credores e, havendo omissão, ser objeto de habilitação junto ao 

Administrador Judicial. O fato é que contra recuperanda não cabe 

cumprimento do julgado nestes autos, prosseguindo o feito somente até a 

sentença, ou melhor, a constituição do crédito, nos termos do artigo 6º, § 

1º, da LRJ. Tal providência cabe ao próprio interessado, devendo extrair 

cópia das decisões constitutivas de seu crédito e requerer a habilitação 

nos autos da recuperação judicial, aguardando-se o desfecho e a forma 

de pagamento do crédito que, no caso, é quirografário. Assim, remetam-se 

os autos ao arquivo até manifestação da interessada, dizendo se seu 

crédito foi ou não habilitado. Dê-se baixa no relatório estatístico mensal, 

mantendo a distribuição. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010422-75.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FIGUEIREDO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

Intimar o procurador do exequente para manifestar quanto pagamento 

comprovado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-37.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010194-37.2014.8.11.0005 REQUERENTE: LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO 

FILHO REQUERIDO: KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO Vistos etc. 

Recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da 

Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente 

certificado, remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para 

apreciação do recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente 

de ser desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação 

posterior, com fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 

Cumpra-se. Diamantino, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010592-47.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDERSON DA SILVA SALLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DE ALMEIDA SANTANA SOUZA OAB - MT0018618A 

(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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010592-47.2015.8.11.0005 REQUERENTE: JOEDERSON DA SILVA 

SALLES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a determinação da 

Egrégia Turma Recursal, e estando presentes os requisitos para 

admissibilidade do recurso, recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-90.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA CASA BAHIA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010184-90.2014.8.11.0005 REQUERENTE: GILSON BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: NOVA CASA BAHIA S/A Vistos, etc. Considerando a 

determinação da Egrégia Turma Recursal, e estando presentes os 

requisitos para admissibilidade do recurso, recebo o recurso no efeito 

devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, 27 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010440-96.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR MACIEL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8010440-96.2015.8.11.0005 REQUERENTE: LINDOMAR MACIEL DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Considerando a determinação 

da Egrégia Turma Recursal, e estando presentes os requisitos para 

admissibilidade do recurso, recebo o recurso no efeito devolutivo, a teor 

do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, havendo ou não 

contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os autos à egrégia 

Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012386-40.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ALDA RODRIGUES FACCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Numero do Processo: 

8012386-40.2014.8.11.0005 REQUERENTE: ALDA RODRIGUES FACCO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Considerando a determinação da Egrégia Turma Recursal, e 

estando presentes os requisitos para admissibilidade do recurso, recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010591-62.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (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):

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: 

8010591-62.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010503-87.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THAISE CAROLINE DE SOUZA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

eris alves ponde OAB - MT0013830A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010503-87.2016.8.11.0005 REQUERENTE: THAISE CAROLINE DE SOUZA 

MATOS REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, etc. 1 – Libere-se o valor 

mediante alvará de levantamento em favor da parte exequente. 2 – Por 

consequência, considerando a liberação dos valores, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente 

execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-83.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA RIBEIRO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000699-83.2017.8.11.0005 REQUERENTE: VITORIA RIBEIRO DE LARA 

REQUERIDO: A. TELECOM S.A. Vistos. Dispensado o relatório, conforme 

permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Considerando que houve 

transação em Audiência de Conciliação, HOMOLOGO o acordo celebrado 

e JULGO extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 487, III, “b”, do CPC. Sem custas ou despesas processuais (art. 54 

da Lei 9.099/95). Publique-se. Cumpra-se. ARQUIVE-SE com as anotações 

e baixas de estilo. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000413-08.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO GOMES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000413-08.2017.8.11.0005 REQUERENTE: RONALDO GOMES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O objetivo dos 

embargos de declaração é a manifestação sobre ponto obscuro, 

contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir erro 

material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. A embargante alega que na 

r.sentença não há a fundamentação da existência de dano moral, e que 

nenhum dano moral é presumido e não restou comprovado nos autos a 

ocorrência de um dano moral. Contudo, além de estar devidamente 

apontada a existência do dano moral, é consolidado o entendimento de 

que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral 

in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos 

resultados são presumidos" (Ag 1.379.761 e REsp n° 1.059.663). Assim, 

na hipótese dos autos, os embargos de declaração opostos objetiva 

alterar o resultado do julgado, o que é inadmissível, devendo, portanto, ser 

perseguido mediante interposição de recurso próprio. Neste sentido: 

JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

NÃO FUNDAMENTADOS EM VÍCIOS. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A 

MATÉRIA JULGADA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Os 

embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento 

pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 48 da 

Lei 9.099/95, não se servindo à pretensão modificativa do julgado, como é 

o que pretende o embargante. 2.Mesmo quando interpostos para o fim de 

prequestionamento, a existência de omissão, contradição ou obscuridade 

permanece como requisito essencial dos embargos declaratórios. 

3.Inexistindo, portanto, quaisquer dos vícios indicados no art. 535 do CPC 

capazes de ensejar o reexame da causa, rejeito os embargos de 

declaração interpostos. 4.Embargos de declaração conhecidos e 

rejeitados. 5.A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme 

regra do art. 46 da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis e ainda 

por força dos arts. 12, inciso IX, 98, parágrafo único e 99, do Regimento 

Interno das Turmas Recursais. (Processo EDJ1 20140710295517, Orgão 

Julgador 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Publicação Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 436, Julgamento, 29 de 

Setembro de 2015 Relator ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO). Assim, 

inexistindo os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes 

embargos declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intimem-se 

as partes da presente decisão. Certifique-se o trânsito em julgado da r. 

sentença, após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino, 26 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011080-07.2012.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GELSO FRANCISCO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA PIVATTO OAB - MT0009545S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A CLARO CELULAR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8011080-07.2012.8.11.0005 REQUERENTE: GELSO FRANCISCO PEREIRA 

REQUERIDO: AMERICEL S/A CLARO CELULAR Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme os termos no artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O 

objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre ponto 

obscuro, contraditório ou omisso existente na decisão, ainda para corrigir 
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erro material. “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º”. O embargante alega que a 

sentença prolatada no id. 10257013 é obscura, uma vez que registra que 

o pagamento do valor da condenação pela parte executada se deu de 

forma tempestiva. Sustenta que através do sistema PROJUDI contata-se 

que a M.M Juíza exarou despacho (EVENTO 38 - PROJUDI) (Id. 4032903 – 

PJE) determinando o cumprimento de sentença, sob pena de multa de 10% 

no caso de pagamento fora do prazo de 15 dias. Assim, narra que da 

referida decisão a empresa demandada fora devidamente intimada em 

29/07/2013, conforme certificado no EVENTO 43 do PROJUDI, sendo que 

realizou o pagamento apenas em 04/09/2013, descumprindo tal decisão. 

Alega ainda que o fato da gestora ter realizado nova intimação para que o 

réu efetuasse o pagamento do valor devido (EVENTO 33 –PROJUDI), nem 

de perto anula a intimação feita anteriormente, requerendo ao final que 

seja sanada tal obscuridade, de forma a garantir ao autor a percepção 

integral de seu crédito, inclusive com a multa imposta pelo descumprimento 

de decisão judicial. Pois bem. Em análise detida aos autos, verifico que não 

houve qualquer obscuridade na r. sentença, uma vez que observou 

corretamente as petições do processo, bem como as movimentações 

ocorridas para verificar a tempestividade do pagamento. É que, ao ser 

prolatada a sentença de mérito no dia 16.11.2012, a parte embargante 

requereu o cumprimento da sentença no dia 21.01.2013 e, antes mesmo 

que houvesse decisão determinando a intimação da parte reclamada para 

o cumprimento da sentença, a parte ré peticionou nos autos (dia 

22.05.2013) requerendo a habilitação do Dr. Felipe Gazola Vieria Marques, 

para que todas as todas as publicações, ciências e intimações fossem 

feitas em seu nome. Contudo, verifica-se que seu pedido de habilitação 

não foi analisado pelo juízo, o que acarretou a intimação errônea em 

29.07.2013 somente para os outros patronos habilitados, sendo certo que 

o advogado Felipe Gazola Vieria Marques só foi habilitado em 20.08.2013, 

razão pela qual a Sra. Gestora agiu corretamente em expedir nova 

intimação à reclamada em 21.08.2013 (agora através do patrono correto), 

da decisão para cumprimento da sentença. Portanto, o juízo analisou o 

prazo do pagamento realizado pela reclamada a partir da intimação 

realizada para o patrono que já havia solicitado que todas intimações 

fossem realizadas em seu nome, qual seja a intimação do dia 02.09.2013 

(movimento 50). Assim, iniciado o prazo de 15 dias para pagamento em 

02/09/13, e tendo a parte executada realizado o depósito do valor da 

condenação em 04.09.2013, o pagamento ocorreu de forma tempestiva. 

Logo, não há qualquer obscuridade na sentença que acolheu a 

impugnação e extinguiu o feito pelo pagamento. Desta forma, inexistindo 

os citados vícios na decisão atacada, REJEITO os presentes embargos 

declaratórios e mantenho a r. sentença na íntegra. Intime-se. Cumpra-se. 

Diamantino, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001430-79.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001430-79.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOAQUIM AURELIANO DE 

SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Decido. O feito possibilita o julgamento antecipado da lide nos moldes do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, rejeito a 

preliminar de indevida concessão de gratuidade da justiça, primeiro porque 

basta a declaração de hipossuficiência para a 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, e segundo porque nesta fase sequer há condenação em 

custas, taxas e honorários advocatícios, conforme comando do art. 54, da 

Lei 9.099/95. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. 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. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 196,75, 

requerendo a declaração de inexistência do débito e a condenação da 

reclamada em danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma 

que a dívida é válida, pois consistente no inadimplemento de plano “Claro 

TV” contratado pela parte autora. Assim, em que pese as alegações da 

autora, infere-se dos documentos juntados pela parte reclamada que a 

mesma possuía contrato de telefonia junto à reclamada, inclusive, as telas 

sistêmicas juntadas apontam o uso dos serviços da ré desde a data de 

02.02.2014 até 27.12.2014, ocasião na qual o contrato foi cancelado por 

inadimplência (id. 11145269, p.5). Além disso, verifica-se que o nome, CPF 

e o endereço constante no cadastro da reclamada é o mesmo que a parte 

reclamante apresenta na inicial como sendo seu endereço, fato que 

apenas corrobora a afirmação de que a parte autora contratou os 

serviços da reclamada, pois apenas ela possui tais informações. Por 

derradeiro, consta das telas sistêmicas apresentadas pela ré diversos 

pagamentos efetuados na vigência do contrato, o que afasta a hipótese 

de fraude na contratação. Ainda, vislumbra-se que os serviços foram 

suspensos pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte 

autora, sendo, consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, a parte reclamada agiu em exercício regular de direito, 

vez que prestou o serviço e não teve a contraprestação da parte 

reclamante, não havendo, assim, o que se falar em inexistência do débito 

e indenização por dano moral. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

nessa fase processual (art. 54, Lei 9.099/95). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita à autora. Transcorrido o prazo recursal, nada sendo 

requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Sem custas e honorários nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/95. P.R.I. Após, com o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 22 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, 22 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001308-66.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO REGIA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001308-66.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CONCEICAO REGIA 

MANTOVANI REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita o julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 
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Processo Civil. De início, afasto a preliminar suscitada pela promovida de 

incompetência de juízo por necessidade de perícia, vez que tal prova é 

desnecessária, sendo possível apreciar a questão diante dos documentos 

coligidos aos autos. O caso é de inversão do ônus probatório ante a 

hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus probatório. Pois bem. 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. 

Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no rol de maus 

pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 507,42 

(quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos), requerendo a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada em 

danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma que a dívida é 

válida, consistente no inadimplemento do contrato de telefonia fixa nº 

5051729939 contratado pela parte autora em 09.07.2015 e cancelado por 

inadimplência em 24.10.2016. A alegação da ré foi corroborada pelo fato 

de o nome, CPF e o endereço constante no cadastro da reclamada ser o 

mesmo que a parte reclamante apresenta na inicial como sendo seu 

endereço, situação que atesta a contratação dos serviços da reclamada, 

pois apenas a autora possui tais informações. Ainda, vislumbra-se que os 

serviços foram suspensos pela parte reclamada em virtude do 

inadimplemento da parte autora, sendo, consequentemente inscrita nos 

órgãos de proteção ao crédito. Note-se que a autora sequer impugnou as 

provas acostadas pela ré, conforme se extrai de certidão exarada no id. 

11686152, p.1. Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na 

alegação da parte autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por 

outro lado, de rigor a procedência do pedido contraposto quanto às 

faturas devidas e não quitadas no montante de valor de R$ 507,42 

(quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos). Diante de todo o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial e, por outro lado, julgo 

PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar a parte autora ao 

pagamento da obrigação no valor de R$ 507,42 (quinhentos e sete reais e 

quarenta e dois centavos), quantia que deverá ser corrigida pelo INPC a 

partir do vencimento da obrigação e acrescida de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte autora. Inexistindo 

condenação em custas processuais e honorários nessa fase (art. 54, Lei 

9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, em 22 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, em 22 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001309-51.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO REGIA MANTOVANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001309-51.2017.8.11.0005 REQUERENTE: CONCEICAO REGIA 

MANTOVANI REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispensado o relatório a teor 

do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Decido. O feito possibilita o julgamento 

antecipado da lide nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. De início, afasto a preliminar suscitada pela promovida de 

incompetência de juízo por necessidade de perícia, vez que tal prova é 

desnecessária, sendo possível apreciar a questão diante dos documentos 

coligidos aos autos. Ademais, acolho o pedido formulado pela ré para que 

haja correção de erro material e passe a constar no polo passivo a 

denominação “Oi Móvel S.A.” como empresa demandada. Pontue-se que 

não é o caso de aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que as anotações 

anteriores existentes em nome da autora estão sendo discutidas 

judicialmente, de forma que não há como firmar presunção de que as 

inscrições preexistentes são legítimas até o trânsito em julgado das 

sentenças que apreciarem as restrições diversas da ora discutida. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus probatório. Pois 

bem. 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. Sustenta a parte autora que teve seu nome inscrito no 

rol de maus pagadores pela requerida por dívida inexistente no valor de R$ 

315,10 (trezentos e quinze reais e dez centavos), requerendo a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da reclamada em 

danos morais. Em contrapartida, a parte requerida afirma que a dívida é 

válida, consistente no inadimplemento de plano “Oi TV” contratado pela 

parte autora. Assim, em que pese as alegações da autora, infere-se dos 

documentos juntados pela parte reclamada que a mesma possuía contrato 

para prestação de serviços junto à reclamada, mormente pela gravação 

telefônica acostada nos autos na qual a autora narra que já utilizava os 

serviços da ré e pede a migração do plano antigo para o Oi Tv, com 

parcelas mensais de R$ 104,90 (id. 11533189). Além disso, verifica-se 

que o nome, CPF e o endereço constante no cadastro da reclamada é o 

mesmo que a parte reclamante apresenta na inicial como sendo seu 

endereço, fato que apenas corrobora a afirmação de que a parte autora 

contratou os serviços da reclamada, pois apenas a promovente possui 

tais informações. Ainda, vislumbra-se que os serviços foram suspensos 

pela parte reclamada em virtude do inadimplemento da parte autora, sendo, 

consequentemente inscrita nos órgãos de proteção ao crédito. Note-se 

que a autora sequer impugnou as provas acostadas pela ré, conforme se 

extrai de certidão exarada no id. 11686255, p.1. Portanto, a parte 

reclamada agiu em exercício regular de direito, vez que prestou o serviço 

e não teve a contraprestação da parte reclamante, não havendo, assim, o 

que se falar em inexistência do débito e indenização por dano moral. 

Portanto, não vislumbro qualquer verossimilhança na alegação da parte 

autora, de forma que improcede o pedido inicial e, por outro lado, de rigor a 

procedência do pedido contraposto quanto às faturas devidas e não 

quitadas no montante de valor de R$ 315,10 (trezentos e quinze reais e 

dez centavos). Diante de todo o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido 

inicial e, por outro lado, julgo PROCEDENTE o pedido contraposto para 

condenar a parte autora ao pagamento da obrigação no valor de R$ 

315,10 (trezentos e quinze reais e dez centavos), quantia que deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir do vencimento da obrigação e acrescida de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir desta decisão. Por fim, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a gratuidade à parte 

autora. Inexistindo condenação em custas processuais e honorários 

nessa fase (art. 54, Lei 9.099/95). Transcorrido o prazo recursal, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, em 22 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, em 22 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-96.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NELSON LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 137 de 617



Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001306-96.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JOSE NELSON LOPES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de restituição de valor 

atualizado c/c pedido de danos morais, na qual alega a parte autora, em 

síntese, que o Banco Réu não restituiu de forma correta o valor 

determinado em sentença e que a ré supostamente estaria mantendo o 

nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, conforme 

informado pela própria parte autora em sua inicial, o objeto desta ação foi 

sentenciado no processo nº 015.2011.018.291-0, sendo que a ré foi 

condenada em danos morais e em obrigação de fazer consistente em se 

abster de incluir ou manter o nome do autor no SPC-SERASA, sob pena de 

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme se extrai do id. 

015.2011.018.291-0, p. 6. Dessa forma, cabe à parte autora, ingressar 

com cumprimento de sentença e execução das astreintes, tendo em vista 

que a promovida não teria cumprido as decisões proferidas na sentença 

que apreciou o mesmo objeto da ação, não podendo receber outra 

sentença pelo mesmo dano, por se tratar de coisa julgada. No caso, resta 

evidenciada a identidade entre partes, pedidos (mediato e imediato) e 

causa petendi (próxima e remota) deste processo com o processo 

mencionado que, inclusive, já se encontra sentenciado, razão pela qual o 

presente processo comporta extinção, sem resolução do mérito, devendo 

o autor requerer o desarquivamento do processo nº. 015.2011.018.291-0 

e pleitear a execução da multa já estipulada. Posto isso, diante da 

existência de coisa julgada, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 485, inciso, inciso V, 

do Código de Processo Civil. Defiro os benefícios da justiça gratuita à 

parte autora. Sem condenação em custas e honorários, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. 

Diamantino/MT, em 26 de fevereiro de 2018. Jéssica Flávia São Pedro de 

L a r a  J u í z a  L e i g a 

___________________________________________________________ 

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, em 26 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-31.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUCIA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000308-31.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ REQUERIDO: MARIA LUCIA DE SOUZA Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme id. 

11065944, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com fulcro no 

artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. Publique-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado da sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

Diamantino/MT, 26 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, 26 de fevereiro de 2018. José 

Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000750-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO OSVALDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DOS ANJOS BARROSO MATTOS OAB - MT0012780A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000750-94.2017.8.11.0005 AUTOR: VALDIVINO OSVALDO DA SILVA 

RÉU: SEGUNDO SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL CAPISTRANO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, conforme autoriza o artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. Fundamento e 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. Passo à análise da 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada. Analisando os 

autos, verifica-se a necessidade de extinção deste processo, ante a 

patente ilegitimidade passiva do cartório demandado. Explico. O 

promovente ajuizou esta ação de obrigação de fazer c/c pedido 

indenizatório em face do Cartório Darcy Capistrano de Oliveira, no entanto, 

é pacífica a jurisprudência no sentido de que o Cartório de Notas não 

detém capacidade processual por ausência de personalidade jurídica. 

Neste sentido, o julgado do TJ/MT: AGRAVO INTERNO – DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO 

DESPROVIDO. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais 

não detêm personalidade jurídica, respondendo pelos atos decorrentes 

dos serviços notariais o titular do cartório. O Ministério Público não detém 

legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória, pois se 

trata de um órgão que não detém personalidade jurídica própria. (AgR 

167884/2016, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2017, Publicado no 

DJE 21/07/2017) Ademais, a ré é igualmente ilegítima para figurar no polo 

passivo desta ação no que se refere ao pedido de exclusão do nome do 

autor do SPC/SERASA, vez que anotação do CPF da parte autora foi 

realizada pelo Banco Bradesco S.A. e este responde por eventuais danos 

da inscrição negativa realizada. A mesma posição é adotada pela 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) 

Sendo assim, acolho a preliminar suscitada pela parte requerida para 

julgar extinto o presente processo sem apreciação do mérito. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, o que faço na 

forma do artigo 485, inciso, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei n. 9.099/1995. Transitada em julgado, nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. P. I. C. Diamantino/MT, 26 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 
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nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012218-38.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI CRISTIANE PERON MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SIMONY STELLA OAB - MT0016673A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA ROSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8012218-38.2014.8.11.0005 REQUERENTE: MICHELI CRISTIANE PERON 

MARTINS DE LIMA REQUERIDO: ADRIANA SILVA ROSA Vistos. Dispenso 

o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo 

necessidade de produção de prova em audiência. Sendo assim, face aos 

princípios da celeridade e economia processual, e com suporte no artigo 

355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. 

Analisando os autos, verifico que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação, embora anteriormente citada de forma pessoal, 

conforme se extrai do id. 3976628, razão pela qual decreto a sua revelia. 

Assim, diante da presunção de veracidade das alegações constantes da 

inicial, bem como da inexistência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo que coloque em dúvida o direito da autora, JULGO PROCEDENTE 

o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento das 

quantias de R$ 600,00 (seiscentos reais), relativas às mensalidades 

escolares dos meses de março e abril do ano de 2013 e a de R$ 300,00 

(trezentos reais), a título de multa por rescisão contratual antecipada, 

valores que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

vencimento de cada obrigação e acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação. Desta forma, declaro extinto o processo com 

resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, 

da Lei n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, AGUARDE-SE o prazo de 

30 (trinta) dias, após o que, nada requerido, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, 26 

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, 26 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001437-71.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AYLON MAIKON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001437-71.2017.8.11.0005 REQUERENTE: AYLON MAIKON SANTOS 

SILVA REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS Vistos etc. Dispensado o relatório a teor do art. 38, caput, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento 

antecipado, razão pela qual passo a fazê-lo com base no artigo 355, I, do 

Código de Processo Civil. Na peça inicial a parte reclamante sustenta, em 

síntese, que teve seu nome inscrito no serviço de proteção ao crédito em 

decorrência de dívida inexistente lançada pela reclamada no valor de R$ 

3.207,93 (id. 10544837, p. 1), razão pela qual pleiteia a declaração de 

inexistência de débito e danos morais. Por sua vez, a reclamada pleiteou a 

aplicação da Súmula nº 385, do STJ e alega, em resumo, que o valor 

inscrito é devido e inadimplido, fato que ensejou a inscrição do nome da 

parte reclamante no serviço de proteção ao crédito. Dispenso a 

necessidade de expedição de ofício ao Banco ante a obrigação da ré de 

apresentar as provas não só da cessão realizada com aquela instituição 

financeira, como também do negócio jurídico originário que ensejou a 

negativação do CPF da parte promovente. Passo ao exame do mérito. O 

caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da 

parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Isto 

porque, em que pese às alegações da reclamada de que a restrição seria 

decorrente de operações contratadas pelo autor, a empresa ré não 

comprovou a cessão de crédito alegada ou juntou qualquer elemento de 

prova que atestasse a regular contratação do suposto débito originário, 

tais como contrato assinado, termo de adesão, gravações telefônicas, 

entre outras provas. Não logrando êxito a empresa promovida em 

comprovar a relação subjacente e, via de consequência, que a anotação 

estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária 

assumida pela parte autora, deve o débito discutido ser declarado ilegal. 

Logo, não tendo a requerida comprovado a validade da cobrança, 

evidencia-se nos autos que a negativação do nome da parte requerente 

foi indevida, fazendo jus, portanto, a declaração de inexistência da dívida 

objeto da ação. O dano moral neste caso ocorre na modalidade in re ipsa, 

pela simples negativação indevida, nos moldes da Súmula 22 da Turma 

Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A inserção 

indevida do nome do consumidor em cadastro de órgão de proteção ao 

crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, salvo se houver 

negativação preexistente.” Desta forma, verificada a existência da 

obrigação de indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a 

respeito do “quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano 

moral. Quanto à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios 

legalmente preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma 

genérica para se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se 

observar que essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, 

ao mesmo tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como 

uma sanção imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I 

do CPC para: a) DECLARAR inexistente a pendência financeira discutida 

nos autos no valor de R$ 3.207,93 (três mil e duzentos e sete reais e 

noventa e três centavos; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta 

reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, 

a contar do evento danoso (data da disponibilização – Súmula 54 do STJ), 

e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do 

STJ). 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. P.I.C. Diamantino/MT, 26 de fevereiro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

_______________________________ 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, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001227-20.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT0016842A (ADVOGADO)
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MARIANNE CARVALHO FERREIRA OAB - MT23712/O-O (ADVOGADO)

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (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):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001227-20.2017.8.11.0005 REQUERENTE: SEVERINO LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099. Fundamento e decido. Inicialmente, 

no que tange ao pedido de danos materiais, tenho que há inépcia da 

petição inicial porque não houve qualquer especificação sobre quais 

quantias a parte autora pretende receber a título de restituição por 

supostos descontos indevidos nos créditos inseridos em celular de plano 

pré-pago, não podendo este juízo especificar pedidos substituindo o 

próprio autor. Nesta linha, restou caracterizada a inépcia da peça exordial 

ante a indeterminação da pretensão da parte autora. A respeito do tema, 

Daniel Amorim Assumpção leciona [1] que “A certeza é exigida tanto no 

aspecto processual quanto no material. No pedido mediato o autor deve 

indicar de forma precisa e clara qual a espécie de tutela jurisdicional 

pretendida, enquanto no pedido mediato deve indicar o gênero do bem da 

vida pleiteado. O direito brasileiro não admite pedido incerto, sendo a 

certeza do pedido o mínimo exigível em todo e qualquer pedido. Afinal, o 

pedido incerto impede a defesa do réu e o próprio julgamento do mérito. A 

determinação só se refere ao pedido mediato, significando a liquidez do 

pedido, ou seja, a quantidade e qualidade do bem da vida pretendido”. 

Desta feita, sendo certa a ausência de quantificação dos valores 

pretendidos sob a rubrica de ressarcimento, não é possível a análise do 

feito diante da incerteza quanto a qualidade e quantidade do pedido inicial 

quanto ao pleito de danos materiais, fato que, consequentemente, importa 

em extinção do processo sem julgamento do mérito. Passo à análise do 

pedido dos pedidos de condenação em obrigação de fazer e danos 

morais. O caso é de inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência 

técnica da parte requerente, bem como a clara possibilidade de a parte 

reclamada comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que 

lhe seria atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. 

Assim, por certo que caberia à requerida apresentar fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da autora (Art. 373, II, CPC), trazendo 

à baila ao menos algum dos protocolos de atendimento citados pelo autor 

na peça exordial, o que não foi feito. Isto porque, em que pese às 

alegações da reclamada, esta não apresentou nenhuma justificativa para 

retirar a validade das alegações da parte reclamante, não tendo acostado 

qualquer prova documental, gravação telefônica ou extratos do efetivo 

uso dos serviços de telefonia “Universo Vivo diário” ao custo de R$ 0,99 e 

“Universo Vivo semanal), ao custo de R$ 2,99, serviços estes cobrados 

nas recargas efetuadas pelo autor, prejudicando a utilização dos créditos 

da maneira como bem lhe conviesse, Em resumo: a requerida não trouxe 

qualquer elemento hábil para comprovar a regularidade dos descontos de 

créditos na linha pré-paga do promovente, pois os dados concretos 

visando comprovar as contratações regulares dos débitos são acessíveis 

pela reclamada, que se eximiu do ônus de afastar a pretensão do 

reclamante. Partindo desse contexto, diante da latente falha na prestação 

de serviço da ré, faz jus a parte autora ao cancelamento dos serviços sob 

a rubrica “Universo Vivo” em sua linha telefônica. No entanto, no que se 

refere ao pedido de danos morais, estes revelam-se improcedentes pela 

ocorrência de mero aborrecimento, não havendo nos autos qualquer 

prova que demonstre violação a algum direito personalíssimo da parte 

autora, adotando-se o posicionamento da Turma Recursal Única deste 

Estado que assim orienta: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL 

PRÉ-PAGA. DESCONTO INDEVIDO NOS CRÉDITOS. SERVIÇO NÃO 

CONTRATADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO DOS 

CRÉDITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Empresa recorrida que não comprovou a legitimidade dos 

descontos que efetuou nos créditos da linha pré-paga do recorrente. 

Restituição devida. Para que se configure o dano moral é necessário que 

a parte comprove a ofensa a algum dos direitos de personalidade. Certos 

fatos isolados do cotidiano, embora desagradáveis, não podem ser 

alçados à esfera de dano moral, sob pena de banalização do nobre 

instituto. Dano moral não demonstrado no caso dos autos.Recurso não 

p r o v i d o .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

647240820158110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) Desta feita, ante a ausência de 

abalo moral à parte promovente, entendo pela improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de danos 

materiais e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para 

CONDENAR a requerida em obrigação de fazer consistente no 

cancelamento dos serviços “Universo Vivo diário” ao custo de R$ 0,99 

(noventa e nove centavos) e “Universo Vivo semanal”, ao custo de R$ 

2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) e, via de consequência, 

extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase 

processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a gratuidade da justiça à 

parte autora. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 26 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, 26 de 

fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito [1] NEVES, 

Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volúme 

Único. 8 ed. Salvador: Ed. JusPodvm, 2016.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001292-15.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AQUINO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001292-15.2017.8.11.0005 REQUERENTE: JORGE AQUINO CONCEICAO 

REQUERIDO: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 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 parte autora ajuizou esta reclamação, pugnando pelo deferimento de 

danos materiais e morais em decorrência do suposto protesto indevido, 

conforme certidão positiva coligida no id. 10246872, p. 2. Em defesa, a 

reclamada pugna pela improcedência da ação (id. 11521278). Diante da 

ausência de questões preliminares, passo a julgar o mérito. O caso é de 

inversão do ônus probatório ante a hipossuficiência técnica da parte 

requerente, bem como a clara possibilidade de a parte reclamada 

comprovar a origem do débito em discussão, incumbência que lhe seria 

atribuída até na regra ordinária de distribuição do ônus da prova. Diante 

desse cenário, incumbia à parte requerida demonstrar que houve licitude 

no protesto do CPF da parte autora, o que não se verifica. Isto porque a ré 

confessou em defesa que “foram emitidos dois grupos de 06 (seis) 

boletos em favor da autora, ocorre que o primeiro foi cancelado por não 

estar com valores corretos, e logo quando protestado equivocamente pelo 

sistema foi expedido carta de anuência sem prejuízos a autora” (id. 

11521278, p.2). Nota-se que apesar de narrar que teria agido de forma 

rápida para solucionar o erro, a ré não juntou qualquer prova de suas 

alegações, sequer informando a data que teria enviado a carta de 

anuência para baixa do protesto ao autor. Ademais, a restituição dos 

valores desembolsados com os custos cartorários deverá ser feita de 

forma simples, eis que não houve a cobrança indevida disposta no art. 42, 

parágrafo único do CDC, já que as quantias pagas não foram cobradas 

pela ré, mas sim pelo cartório responsável valores legalmente exigíveis 

para a prestação de serviços de cancelamento de protesto. Ressalte-se 

que no presente caso o dano moral ocorre in re ipsa, conforme 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROTESTO INDEVIDO – 

DÍVIDA QUITADA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – QUANTUM 

ARBITRADO – RAZOABILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – 

SÚMULAS 54/362/STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de 

prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o dano moral advém do próprio 

fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a 

comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas 

circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por 

dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o 

ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora 

a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, 

nos termos das Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do STJ. (Ap 108950/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) Desta 

forma, a promovida incorreu em ilícito ao protestar o CPF da parte 

reclamante de forma manifestamente errônea, partindo desse contexto, 

observo que o protesto debatido foi indevido, portanto, o deferimento de 

danos materiais com os custos da baixa de protesto e danos morais é a 

medida que se impõe, restando configurada a ilicitude na conduta da 

reclamada, o que apontam serem presumíveis tanto os danos advindos 

desta medida quanto o nexo causal entre tal conduta e o prejuízo moral 

experimentado pelo reclamante. Além disso, não é demais enfatizar que, 

conforme se vê dos autos, deve-se ocorrer a inversão do ônus 

probatório, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, o que somente 

sacramenta a procedência dos pedidos contidos na exordial ante a inércia 

da parte reclamada. Assim sendo, verificada a existência da obrigação de 

indenização pela parte requerida, passo agora a analisar a respeito do 

“quantum” a ser estipulado, a título de indenização por dano moral. Quanto 

à fixação dos danos morais, ante a inexistência de critérios legalmente 

preestabelecidos para sua mensuração, não há uma forma genérica para 

se aplicar a todos os casos. Diante desse quadro, é de se observar que 

essa condenação tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo 

tempo, de uma natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção 

imposta em razão de um ilícito praticado e funcione como um 

desestimulante de novas condutas desse gênero. Para tanto, é importante 

não perder de vista que o valor representativo dessa penalidade não 

poderá ser elevado a ponto de promover o enriquecimento sem causa da 

outra parte, já que não é este o seu objetivo, mas também não pode ser 

tão baixo, a ponto de não conseguir concretizar o seu fim punitivo. Assim, 

tenho como sensata e justa, a indenização por danos morais, a quantia de 

R$ 9.540,00 (nove mil e quinhentos e quarenta reais). Diante do exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido com fulcro no artigo 487, I do CPC para: a) 

CONDENAR a ré a restituir, de forma simples, o valor de R$ 67,50 

(sessenta e sete reais e cinquenta centavos) pelas despesas cartorárias 

efetivadas pelo autor; e, b) CONDENAR a requerida ao pagamento de 

indenização no valor de R$ 9.540,00 a título de danos morais, acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Inexistindo 

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. 

P.I.C. Diamantino/MT, 26 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, 26 de fevereiro de 

2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001348-48.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARY LORRANE SALVADOR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001348-48.2017.8.11.0005 REQUERENTE: MARY LORRANE SALVADOR 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO 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 declaratória de inexistência de débito no valor de R$ 

199,96, vinculado ao contrato nº. 0284409649, em desfavor da reclamada, 

objetivando o deferimento de danos morais em decorrência das supostas 

inscrições indevidas nos órgãos de proteção ao crédito, conforme extrato 

coligido no id. 10352227, P.7. Rejeito a preliminar de de falta de interesse 

de agir, vez que a tentativa de resolução administrativa, embora 

recomendável, não é condição para o ajuizamento de ação e, ainda, pelo 

disposto no art. 5º. inciso XXXV, da CF, que prevê o princípio 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual afasto a preliminar 

arguida. Passo a julgar o mérito. O caso é de inversão do ônus probatório 

ante a hipossuficiência técnica da parte requerente, bem como a clara 

possibilidade de a parte reclamada comprovar a origem do débito em 

discussão, incumbência que lhe seria atribuída até na regra ordinária de 

distribuição do ônus da prova. Diante desse cenário, incumbia à parte 

requerida demonstrar a origem do débito discutido, até porque negativou o 

nome da parte autora em razão da suposta dívida. Dos autos, verifico que 

a parte reclamada comprovou a contratação do serviço fato gerador da 

dívida através das imagens retiradas de seu sistema interno e de 

gravação da contratação apresentada no id. 11533290, indicando o uso 

da linha móvel contratada pela parte autora de número (65) 996730420, 

habilitada em 25.07.2016, em virtude migração para plano de telefonia 

pós-pago. Ademais, a existência e legitimidade do débito é corroborada 

com a ocorrência de pagamento de faturas enquanto o plano de telefonia 

estava ativo, bem assim pelos extratos de consumo apresentados 

indicando, inclusive, o uso da linha durante o mês 04/2016, mês anterior à 

data da negativação em comento, conforme demonstrou a reclamada nos 

ids. 11533301 e 11533297, p. 20, sendo que restaram faturas inadimplidas 

que ensejaram a cobrança do débito e a anotação do nome da autora nos 

órgãos protetivos. Assim, a requerida trouxe elementos que caracterizam 

a contratação dos serviços pela autora bem como a existência da dívida 

em relação à parte requerente, tornando legítima a negativação em 

questão nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, tendo requerida 

comprovado a existência da dívida, evidencia-se nos autos que a 

negativação do nome da parte autora foi devida. Diante desse quadro 

fático o reclamante sequer apresentou manifestação plausível em relação 

aos documentos juntados pela reclamada. Portanto, não vislumbro 

qualquer verossimilhança na alegação da parte autora, de forma que 

improcede o pedido inicial. 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, 26 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, 26 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-67.2015.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MARLENE SCHENKEL MAREGA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PEREIRA PANDOLFO OAB - MT0020029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA MARCIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 141 de 617



Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010332-67.2015.8.11.0005 REQUERENTE: MARLI MARLENE SCHENKEL 

MAREGA - ME REQUERIDO: JESSICA MARCIANO DA SILVA Vistos, etc. 1 

– Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, 26 de fevereiro de 2018. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001466-24.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANALIA REGINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Numero do Processo: 

1001466-24.2017.8.11.0005 REQUERENTE: ANALIA REGINA DA COSTA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Analisando os autos, 

verifica-se que a parte reclamante não compareceu na audiência de 

conciliação (id. 11686492, p.1), embora devidamente intimada, fato que, 

consequentemente, importa em extinção do processo sem julgamento do 

mérito. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95. Sem custas e 

honorários nessa fase processual (Art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Defiro a 

gratuidade da justiça à parte autora. Transitada em julgado, arquive-se 

com as baixas necessárias. P.I.C. Diamantino/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

J é s s i c a  F l á v i a  S ã o  P e d r o  d e  L a r a  J u í z a  L e i g a 

____________________________ 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, 27 de fevereiro de 2018. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

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

Processo Número: 1005699-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

W. W. O. L. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1005699-65.2017.8.11.0037 AUTOR: ARIANE RIBEIRO REZENDE RÉU: 

WELITON WAGNER OLIVEIRA LEOCADIO Vistos, etc. Ante a informação 

acerca do adimplemento do débito executado, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1004717-51.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. L. S. S. R. (REQUERENTE)

W. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELIANE ANDREA MANOEL OAB - MT13907/B (ADVOGADO)

MIRANDA DE OLIVEIRA OAB - MT13300/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1004717-51.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DRIELLE DE LARA SANTOS 

SILVA RODRIGUES, WILLIAM MUNIZ RODRIGUES Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Divórcio Consensual. É o relato. Decido. Recebo a inicial e defiro 

os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Quanto 

ao pedido inicial, sendo a pretensão consensual, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos a transação celebrada entre as 

partes, decretando, por conseguinte, o divórcio dos requerentes, 

consignando que a requerente voltará a usar o nome de solteira. Assim, 

julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 487, III, “B”, do Código de Processo Civil. Publicada e registrada no 

sistema. Transitada em julgado, expeçam-se os documentos necessários. 

Após, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias. Serve a 

presente como Mandado/Carta Precatória/Ofício, se for o caso. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002966-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIANO DE SOUZA CAMARGO (REQUERENTE)

MIRIAM SORAYA SHIMIZU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA BORGES REIS OAB - MT0019942A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTE JUÍZO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002966-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DARCIANO DE SOUZA 

CAMARGO, MIRIAM SORAYA SHIMIZU REQUERIDO: ESTE JUÍZO Vistos, 

Indefiro o pagamento de custas a final, visto que não comprovada a 

impossibilidade momentãnea de recolhimento, mesmo porque, se trata de 

caso em que cabe recolhimento mínimo. Após a comprovação do 

pagamento das custas, dê-se vistas ao Ministério Público. P. Leste-MT, 15 

de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002297-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. T. (EXEQUENTE)

A. E. F. G. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. A. T. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1002297-73.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: GUILHERME GEAROLA 

TAFAREL, ANGELICA ESTER FONSECA GEAROLA EXECUTADO: SERGIO 

ANTONIO TAFAREL Vistos, etc. Constato que o(a)(s) menor(s) está(ão) 

residindo na cidade de Campo Verde/MT. Desse modo, com fundamento 

no art. 147, I, do ECA, declino da competência e determino a remessa do 

feito para a Vara competente da comarca de Campo Verde/MT. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT. Lidiane de Almeida Anastácio 

Pampado Juíza de Direito

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 16448 Nr: 1660-04.2001.811.0037

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, ONEDSON CARVALHO DA SILVA - OAB:MT 7.136-B, 

RICARDO BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA 

CAVALCANTE DA SILVA - OAB:MT 3.448

 do advogado da parte autora RICARDO BATISTA DAMASIO para devolver 

os autos que estão em carga, haja vista audiencia designada para dia 

28/02/2018 as 14h00

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001722-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA BUENO DOS SANTOS (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para manifestação, acerca do laudo, em 15 (quinze) 

dias (CPC, art.477, § 1º).

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002357-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARA LUCIA PIERDONA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERI FALKEMBACH RIBEIRO OAB - RS3121 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS POSSEBON NUNES (RÉU)

PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1002357-46.2017.8.11.0037 AUTOR: MARA LUCIA PIERDONA RÉUS: 

JARBAS POSSEBON NUNES, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO Vistos 

etc. O comparecimento voluntário do requerido Jarbas Possebon Nunes 

(ID 10104564) supriu a citação, nos moldes do artigo 239, I, do Código de 

Processo Civil, devendo ser apenas intimado para o comparecimento à 

sessão de conciliação. A parte autora informou, por meio da petição 

identificada pelo número 11430320, que não tem interesse na realização 

da sessão de conciliação. Há que se registrar, todavia, que nos moldes do 

artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação 

ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual. Logo, 

inexistindo manifestação de desinteresse formulada pela parte requerida, 

é obrigatória a realização do ato, ciente a parte autora de que o não 

comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). Não há, 

outrossim, viabilidade de deferimento do pedido de despejo imediato. Com 

efeito, embora o prazo para desocupação voluntária, por expressa 

disposição legal, seja de 15 (quinze) dias, a disposição normativa deve 

ser compatibilizada com o artigo 32, parágrafo único, do Decreto nº 

59.566/66, o qual dispõe que os arrendatários devedores poderão evitar a 

rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo no prazo da 

contestação da ação de despejo, seja-lhes admitido o pagamento do 

aluguel ou renda e encargos devidos, as custas do processo e os 

honorários do advogado do arrendador, fixados em 10% sobre o valor da 

causa. O pagamento deverá ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data do pedido de purgação, procedendo-se a depósito, em 

caso de recusa. Evidente, portanto, que a ordem liminar de despejo 

somente poderá ser cumprida após o transcurso do prazo para a 

purgação da mora, sob pena de violação ao direito legal de elisão do 

despejo. Destarte, indefiro os pedidos correlatos. Sobreleva registrar, por 

fim, que se a parte autora discordar da presente deliberação, deve buscar 

sua reforma por meio do recurso adequado. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 22 de fevereiro de 2018. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000872-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAINE DELMON BARAUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE OAB - MT23259/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000872-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JAINE DELMON BARAUNA 

REQUERIDO: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE 

PRIMAVERA DO LESTE LTDA. Vistos etc. Considerando a hipótese de 

pendência de disciplinas, com prorrogação automática do contrato 

(Cláusula 7ª), com fulcro no princípio da boa-fé objetiva, do qual decorre o 

dever de esclarecimento, intime-se a parte autora para informar a data da 

conclusão do curso, apresentando o histórico escolar ou certificado de 

conclusão de curso, em 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 26 de fevereiro de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177502 Nr: 9327-16.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 14h00min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 177504 Nr: 9329-83.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS OLIVEIRA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 15h00min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 169297 Nr: 4942-25.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMARINO OLIMPIO CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 13h40min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 15h40min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179664 Nr: 10422-81.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO CESAR CARVALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O MT

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 16h40min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179665 Nr: 10423-66.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYDNI ALBUQUERQUE DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 16h20min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 179667 Nr: 10425-36.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS ARAUJO PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

Em cumprimento a determinação retro, designa-se a audiência de 

conciliação ou mediação para o dia 18 de abril de 2018, às 16h00min, a 

ser realizada no CEJUSC – localizado na UNIC, Campus Primavera do 

Leste, Bloco I, Sala 001, Avenida Paulo César Aranda, nº 241, bairro Riva. 

Cidade: Primavera do Leste. Fone: (66) 3498 4549.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

O(a) advogado(a) fica ciente de que DEVERÁ intimar a parte autora para 

que compareça no local, dia e hora marcados para a realização da 

oralidade supra mencionada.

As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69120 Nr: 1428-74.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNILDO GUADAGNIN, VALDECI ANTONIO 

GUADAGNIN, VANDERLEI JOSÉ GUADAGNIN, VOLMIR GUADAGNIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:OAB/MT 10133, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19081-A, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:OAB/SP 221.271, SÉRVIO TÚLIO DE 

BARCELOS - OAB:MT 14.258-A, SILVANO COLETA DE ALMEIDA - 

OAB:13554/MT, Vagner Spiguel Junior - OAB:12209/MT

 Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, 

conforme petição de f. 464/506, em 15 (quinze) dias, sob pena da multa de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69258 Nr: 1566-41.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CASTANHA RUARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLEY DA SILVA CAMARGO - 

OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, 

WOLCER FREITAS MAIA - OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, JANAÍNA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - OAB:MT 

9373, SANDRO PASSINI ESPINDOLA - OAB:198.040-A-SP

 Intimar a parte EXECUTADA para pagamento do valor da condenação, 

conforme petição de f. 521/568, em 15 (quinze) dias, sob pena da multa de 

10%, nos termos do art. 523, § 1º do CPC.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005110-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006201-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE PICCININ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA NOVO FUTURO LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução da correspondência encaminhada ao requerido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006145-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO GONCALVES DE CARVALHO (RÉU)

M.G. DE CARVALHO E CARVALHO LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução da correspondência encaminhada ao requerido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002020-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA PATRICIA CUSTODIO (RÉU)

CUSTODIO & GONCALVES LTDA - ME (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a devolução da correspondência encaminhada ao requerido, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005233-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005231-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES OAB - MT0018590A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004564-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI DIAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1004564-18.2017.8.11.0037 AUTOR: VALDERI DIAS DA SILVA RÉU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Visto, Trata-se de 

Ação de cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT). O Estado-juiz recebe a 

exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em que pese à 

parte autora tenha postulado pelo interesse em audiência de tentativa de 

conciliação, somente se na mesma data fosse realizada pericia médica, 

cumpre esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro 

Judiciário de Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro 

Obrigatório (DPVAT), seleciona os processos que irão participar do 

mutirão, sendo enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e 

na data da sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas 

com a quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de 

acordo. Registra-se que até o presente momento, não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Nota-se ainda que a praxe em 

relação a feitos de DPVAT é que eventual acordo somente é oferecido 

após a apresentação de contestação, assim, por ora, deixa-se de marcar 

a audiência. Para celeridade processual, cite-se a parte requerida para 

apresentar defesa no prazo legal. Os benefícios da assistência judiciaria 

gratuita foram deferidos em favor do autor (id. 11696919). Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004299-16.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELSON ALCENO GROHS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005514-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J A S TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005514-27.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: J A S TRANSPORTES LTDA - ME Visto, Trata-se de Ação de 

Busca e Apreensão manejada pelo BANCO BRADESCO S.A contra J A S 

TRANSPORTES LTD, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do veículo marca SEMI 

REBOQUE, modelo TANQUE CARGA MISTA, chassi n.º 

9A9T0932ABSDJ5054, ano de fabricação 2010 e modelo 2011, cor 

BRANCA, placa BWM2537, renavam 280257511. Junta documentos. 

Intimado, o autor junta comprovante dos pagamentos das custas, taxas e 

diligência. DECIDE-SE. A mora esta comprovada. Assim, o Estado-juiz 

defere liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde 

estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do 

autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, 

mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o 

qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, 

para que o requerido pague integralmente a dívida no valor de R$ 

152.171,68 (cento e cinquenta e dois mil, cento e setenta e um reais e 

sessenta e oito centavos), devendo incluir o valor das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor 

da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do 

Decreto-Lei 911/1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, 

consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor 

tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido 

pagamento a maior e desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 

911/1969). Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, 

do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço 

policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja 

resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarcas, 

cumpra-se a apreensão do bem, independentemente de distribuição de 

carta precatória, conforme artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. 

Defere-se eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 19 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005942-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005942-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SELVINO CAVALCANTE DE SOUZA 

Visto, Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A contra SELVINO CAVALCANTE DE 
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SOUZA, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 911/69, cujo 

contrato de alienação fiduciária está regularmente formalizado entre as 

partes, para aquisição do veiculo, MARCA FIAT, MODELO SIENA FIRE 

FLEX, CHASSI N.º 9BD17206G73287970, ANO DE FABRICAÇÃO 2006 E 

MODELO 2007, COR PRATA, PLACA JHL3676, RENAVAM 00905900880. 

Junta documentos. DECIDE-SE. A mora está comprovada pelo Instrumento 

de Protesto (id. 11054080). Assim, o Estado-juiz defere liminarmente a 

busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o 

bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será 

responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida R$ 13.919,25 (treze mil novecentos 

e dezenove reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrado no ID: 

11054073, devendo incluir o valor das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da causa para 

efeito de pagamento da dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 

911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, 

querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que 

a resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). 

Autorizam-se os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código 

de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida. Na 

hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão do 

bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69. Defere-se eventual pedido 

da parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 

340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA MOREIRA BORGES Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004726-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ROGERIO ROTILI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não se manifestou nos 

autos, apesar de devidamente citada. Assim, nos termos da Legislação 

vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com 

a finalidade de intimar a parte AUTORA para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005189-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO LUIZ TRIACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1005189-52.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALDO LUIZ TRIACA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Visto, Trata-se de pedido 

individual de liquidação de sentença, referente sentença proferida na ação 

coletiva nº 08024-4.2013.8.01.001 TJ/AC. Solicita o deferimento da tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, para 

apresentação, no prazo de 05 (cinco) dias, os documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira deste, ou seja, valor e data no momento do ingresso, 

eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser comprovado mediante 

extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema do requerido. 

Junta documentos. Decide-se. Preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC, recebe-se a presente liquidação de sentença, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do NCPC. À luz do Código de 

Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que aquela, seja cautelar ou antecipada, pode ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que haja 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo (artigos 294 e 300 do CPC/15). A 

probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos colacionados 

e na exordial. Em relação o perigo de dano e o risco ao resultado útil do 

processo, estão preenchidos, pois prejudica o direito da autora em liquidar 

o seu crédito e receber os valores que estão devidos e que estão retidos. 

Ademais, tais documentos são de suma importância para o deslinde da 

presente ação. Por todo o exposto, o Estado-Juiz defere a tutela 

provisória de urgência antecipada incidental inaudita altera pars, 

determinando que o requerido exiba no prazo de 05 (cinco) dias, os 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira deste, ou seja, valor e data no 

momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, tudo a ser 

comprovado mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do 

sistema do requerido. Cite-se a parte contrária para, querendo, responder 

a ação, no prazo de 15 dias (artigo 511 do CPC), sob as advertências da 

Lei (art. 344 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

intime-se o autor para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Deferem-se os benefícios da assistência judiciaria gratuita 

em favor da parte autora. Via digitalmente assinada da decisão e instruída 

servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição inicial e 

dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às 

regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do CPC, fica vedado o exercício 

da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na forma e sob as 

penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 20 de fevereiro de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000628-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

e outros (REQUERENTE)

LUIZ CARLOS BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO FILHO SANTANA BARBOSA (REQUERIDO)

E OUTROS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de intimação, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004612-74.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI PEREIRA DOS SANTOS - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que a decisão proferida serve de Carta Precatória, deste modo, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000309-51.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO (EXECUTADO)

JULIO CARDOSO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de Id 10490312.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar sobre a certidão, no prazo legal, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000397-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO ROSSETO (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11327758 .Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão ,no prazo 

legal, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004332-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIR MARIA GNOATTO VIANA (EXECUTADO)

MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11231210.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo legal, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003946-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

PIZZARIA LA BELLA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRUNO DOS SANTOS VENDRAMEL (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 10482173.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo lega, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000334-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA TEIXEIRA MENDONCA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO CAVALCANTI MACEDO OAB - SP198894 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO ALDRIGUE (DEPRECADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11252125 .Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo 

lega, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000364-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU FRANCISCO ROTILI (DEPRECADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 110112913 .Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo 

lega, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003104-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO SILVIO ANTONIO MONTOURO (EXECUTADO)

MONTOURO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11015538 .Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo 

lega, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000950-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO HENRIQUE BRANCALHAO MAZZO (EXECUTADO)

GELSON LUIZ MAZZO (EXECUTADO)

MAZZO & OLIVEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

EDIZON EUGENIO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

JOCEDI GEMILAKI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 10246271.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo lega, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002547-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR MICHELIN FILHO OAB - SP194602 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE ALVES AMORA (DEPRECADO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11015538 .Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo 

lega, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004289-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA (REQUERIDO)

 

Certifico que até a presente data a parte autora não manifestou sobre a 

certidão de ID 11200960.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para se manifestar sobre a certidão , no prazo lega, SOB 

PENA DE EXTINÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005310-80.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SOARES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS OAB - MT23590/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

 

Certifico que até a presente data a parte requerida não contestou a ação . 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito .

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004183-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

.Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

requerer o que de direito .

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003153-37.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARINA MOISÉS MENDONÇA OAB - SP210867 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (DEPRECADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

requerer o que de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000748-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D.F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE ALVES GONCALVES (EXECUTADO)

 

Certifico que até a a presente data a parte executada não pagou o débito 

e não ofereceu embargos . Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo legal.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160946 Nr: 813-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS 

PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO SUL DO MT, MAURO JUNIOR DEFENTE, 

ADELINO GUADAGNIN, RITA BRIDI GUADAGNIN, OLINEIDE APARECIDA 

GRANZOTTO DEFENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO MÉDIO 

LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LETICIA RUBERT 

CAMPANHONI - OAB:MT 18775, DAIANE LUZA - OAB:MT 14.059, 

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA 

MONTANHER BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Visto,

Trata-se de Embargos a Execução proposto por Cooaleste – Cooperativa 

Agricola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso e outros 

contra Cooperariva de Crédito Rural do Médio Leste de Mato Grosso – 

Sicoob Primavera, todos já qualificados.

O embargado informa que os executados, ora embargantes, adimpliram a 

integralidade da dívida exequenda nos autos da execução (apenso) e 

requer a extinção do presente feito.

É o relatório. Decide-se.

Considerando que a dívida foi integralmente paga e os autos da execução 

extintos pela satisfação da obrigação, caracteriza-se a falta de interesse 

superveniente na demanda.

Ante a inexistência de interesse processual, que justifique o 

prosseguimento deste feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 

de Processo Civil, o Estado-juiz julga extinto o processo sem resolução do 

mérito.

Condena-se os embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais.

Honorários como convencionado entre as partes.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

 Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 119239 Nr: 1631-31.2013.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR BARROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Defere-se o pedido de p. 63, e em consonância com o disposto no art. 

313, inciso II e §4º do Código de Processo Civil e determina-se a 

suspensão do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, prazo em que se 

suspenderá a prescrição.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Nada sendo postulado, intime-se o requerente para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Observadas às formalidades legais, proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

 Intime-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 61258 Nr: 1100-81.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:107.414, Luana Klimiuk - OAB:MT 18089, LUCIANO 

BOABAID BERTAZZO - OAB:7657-B/MS, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT

 Visto,

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Mário Cesar Crema 

contra Banco Bradesco S/A, ambos qualificados.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 149 de 617



O executado apresentou o pagamento espontâneo da condenação, 

requerendo a extinção do feito (p.180).

Intimado para se manifestar, o exequente requereu a expedição de alvará 

para liberação do valor depositado (p.186), sendo o pedido deferido à 

p.187, expedindo o referido alvará (p.200).

Decide-se.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, o Estado-Juiz 

julga extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, 

II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 100130 Nr: 7940-73.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZM PADILHA TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:PR 32698, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:PR 45335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE LUZA - OAB:MT 

14.059, GISELE SORENSEN - OAB:MT 9240, PEDRO EMILIO 

BARTOLOMEI - OAB:MT 12306-B, SANDRA ROBERTA MONTANHER 

BRESCOVICI - OAB:7366/MT

 Vistos,

Deferem-se os pedidos de p.311.

 Realizou-se a consulta ao sistema INFOJUD, de Declarações de Pessoas 

Jurídicas (DIPJ / Simples / Inativas), com resultado negativo, e em consulta 

ao mesmo sistema, localizou-se novo endereço do executado, conforme 

documentos em anexo.

 No mesmo ato, procedeu-se a busca de veículos pelo sistema RENAJUD 

em nome do executado, logrando êxito e inserindo restrições judiciais, 

conforme documentos anexos.

Com isso, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado, para que 

tome ciência acerca das restrições judiciais, querendo, manifeste-se no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo advogado constituído, intime-se 

pessoalmente.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 53333 Nr: 1008-40.2008.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS KULUENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DAIANA TIRIBA, ADELINA RUFINA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto,

 De acordo com o art. 3º, §3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados 

pelas partes e juízes, podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e 

não somente na audiência inicial.

Desta forma sobrestá-se a análise dos pedidos de p. 87 e 96, e em 

respeito à primazia da autocomposição, designa-se audiência de 

conciliação para o dia 26/04/2018, às 16h30min, a ser realizada pelo 

conciliador deste juízo, na sala de conciliação, na sede do Fórum desta 

Comarca.

Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, para 

comparecerem a audiência designada, não havendo advogado constituído, 

intime-se pessoalmente.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 48246 Nr: 3660-64.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMASIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024 MT

 Visto,

Considerando a divergência entre as partes, remeta-se o presente feito a 

Contadora Judicial para conferir se os cálculos apresentados.

Após, ciência as partes.

A seguir, concluso para análise.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 130662 Nr: 3277-42.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNA GABRIELA DE ALMEIDA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629/MT, MONICA 

MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT/6197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009

 Visto,

Defere-se o pedido de p.367 e nomeia-se para a realização da pericia o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto CRM-MT 5329, como perito para atuar neste 

processo. Os dados do referido perito estão disponíveis no Sistema 

Apolo.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito; arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente técnico, se entender 

pertinente e apresentar quesitos.

Na sequencia, intime-se o perito nomeado para, no prazo de 05(cinco) 

dias apresentar proposta de honorários, contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.

Apresentada à proposta, intimem-se a parte requerida providenciar o 

pagamento dos honorários periciais. Com pagamento o horário e dia da 

pericia deverá ser marcado pelo médico-perito, bem como encaminhado os 

documentos necessários.

Com a junta do laudo pericial, intimem-se as partes para manifestarem, 

devendo informar se ainda requerem a produção de prova testemunhal, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Caso seja necessária a instrução, concluso para designação de 

audiência. Se entenderem pelo julgamento, deverão no prazo legal 

apresentarem memoriais. Com a apresentação, concluso para prolação de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 63695 Nr: 3567-33.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETRONILIO ANTÔNIO DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A, ATLÂNTICO FUNDO DE 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA ROBERTA DA SILVA - 

OAB:6902/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:13604-A

 (...)Forte nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga parcialmente 

procedente a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência deste 

débito para com os requeridos referente ao contrato n° 372.032.493-3, 

tornando a liminar definitiva, e reconhecer a improcedência do pedido de 

indenização por danos morais. Ante o requerente ter sucumbido em parte 

recíproca do pedido, condenam-se os requeridos ao pagamento de 50 % 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, bem como ao 

pagamento de honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º do 

Código de Processo Cível.De outro lado, condena-se o autor ao 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará 

suspensa por ser o autor beneficiário da assistência judiciária, conforme 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se. Após, arquive-se com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.Publicada e registrada a presente sentença pelo 

Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 131759 Nr: 4207-60.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO MOTO TAXI RODÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 (...)Fortes nesses fundamentos, o Estado-Juiz julga improcedente a 

presente ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição 

de indébito c/c pedido de tutela antecipada, com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil. Diante da 

improcedência da ação, revoga-se a liminar.Custas e taxas judiciarias 

pagas (p. 65/66). Condena-se o autor em honorários advocatícios em 

favor da parte requerida no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa.Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.Publicada e registrada a presente 

sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 103790 Nr: 2725-82.2011.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, WENDELL OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT/ 14394

 Visto,

Considerando a decisão do Agravo de Instrumento (p.125/129) intime-se o 

Ministério Público para requer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 107103 Nr: 6204-83.2011.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO ARRENDAMENTO 

MERCANTIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:MT 15904, 

JORGE JOSÉ NOGA JÚNIOR - OAB:MT 12.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN MIGUEL - 

OAB:53828/PR, CRISTIANE BELLINATI GARCIA LOPES - OAB:MT 

11877-A, FLAVIANO BELINATI GARCIA PERES - OAB:OAB/PR 24.102, 

MARIANA CRISTINA CORRÊA DE ANDRADE - OAB:MT 15.549, 

NORBERTO TARGINO DA SILVA - OAB:166595

 EM CUMPRIMENTO AO PROVIMENTO 41/2012-CGJ, FICA INTIMADO A 

ADVOGADA NATÁLIA RODRIGUES ALVARES MACEDO , PARA 

DEVOLVER OS PRESENTES AUTOS, NO PRAZO DE 3 DIAS, SOB PENA DE 

PERDER O DIREITO DE VISTA FORA DO CARTÓRIO E MULTA 

CORRESPONDENTE A METADE DO SALÁRIO MÍNIMO, CONFORME 

DETERMINA O ARTIGO 234 §2° DO CPC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-43.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA PEREIRA DE MELO LUCAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

1000510-43.2016.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Em 

cumprimento à decisão judicial, DESIGNO PERÍCIA para o dia 16 de ABRIL 

de 2018, às 10h30min. INTIMO as partes, através dos seus advogados, 

para que compareçam à perícia designada, que realizar-se-á no átrio do 

Fórum desta Comarca (Rua Benjamim Ceruti, 252, Bairro Castelândia, 

Primavera do Leste-MT). Primavera do Leste, 26 de fevereiro de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor (a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000777-44.2018.8.11.0037 AUTOR: MARIA APARECIDA BISPO RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE 

HÍBRIDA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por MARIA 

APARECIDA BISPO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. É de se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 

pela antecipação do provimento do mérito, devendo ser analisada com 

cautela. De acordo com a sistemática normativa vigente, é cediço que a 

tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. 

Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. A tutela de urgência está regulamentada no artigo 

300 do Código de Processo Civil, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 do mesmo códex, que 

dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. Partindo dessas 

premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e plausibilidade do 
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direito substancial invocado não restaram demonstradas de forma 

incontroversa, uma vez que, embora haja início de prova material, não há 

prova cabal do direito da parte requerente a receber o benefício pleiteado. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, 

como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem 

determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 15/05/2018 às 14:10. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000761-90.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ ALVES CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000761-90.2018.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA INEZ ALVES 

CAMARGO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA 

ajuizada por MARIA INEZ ALVES CAMARGO em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos. É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a sistemática 

normativa vigente, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, 

que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, 

temos o artigo 303 do mesmo códex, que dispõe acerca do pedido de 

tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao 

resultado útil do processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos 

pressupostos, que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da 

antecipação da tutela. Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a 

prova inequívoca e plausibilidade do direito substancial invocado não 

restaram demonstradas de forma incontroversa, uma vez que, embora 

haja início de prova material, não há prova cabal do direito da parte 

requerente a receber o benefício pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Assim, como forma de dar maior 

efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a citação do 

requerido para contestar a inicial, com as advertências de legais, bem 

como sua intimação para comparecer à audiência de instrução, a qual 

designo para o dia 05/06/2018 às 13:30. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, nos termos do artigo 357, §4º, do Código de 

Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada parte. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer suas testemunhas 

ao ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo. 

Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas 

nas Comarcas onde residirem, através de Carta Precatória. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Defiro o pedido da 

gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000796-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUBER ALVES PEIXOTO DE FARIA OAB - MT19165/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1000796-50.2018.8.11.0037 AUTOR: JOAO BATISTA NOGUEIRA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Recebo a inicial por 

estar em conformidade com os preceitos legais. Inicialmente, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, entendo 

por bem determinar a citação do requerido para contestar a inicial, com as 

advertências de legais, bem como sua intimação para comparecer à 

audiência de instrução, a qual designo para o dia 15/05/2018 às 14:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que, as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 16 de fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000764-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DOS PASSOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1000764-45.2018.8.11.0037 AUTOR: DAVI DOS PASSOS SILVA RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por DAVI DOS PASSOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, 

alegando, em síntese, que sofreu um aneurisma, impedindo-o de trabalhar. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. É de se registrar que a tutela 

antecipada caracteriza-se pela antecipação do provimento do mérito, 

devendo ser analisada com cautela. De acordo com a nova sistemática 

normativa vigente, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, é 

cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de Urgência e de Tutela 

de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de urgência está 
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regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. 

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, 

que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que se buscar realizar e do 

perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se 

antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do 

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

forma, faltando um dos pressupostos, que são concorrentes, 

inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela, vez que o próprio 

requerente afirma que atualmente não está incapacitado par ao trabalho. 

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. Por 

sua vez, havendo preliminares, fato impeditivo ou modificativo do direito 

alegado em sede de contestação, intime-se a parte requerente para se 

manifestar no prazo legal. Em razão da suposta patologia que está 

acometida a parte autora, nomeio o Dr. Felipe Bastos, médico 

neurocirurgião, que atende nesta cidade, no Hospital das Clínicas, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para manifestação. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 16 de 

fevereiro de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000412-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BENEVENUTO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000412-87.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000331-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE REZENDE MARTINS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE MARISA SALVAJOLI GUILHERME OAB - MT0010774S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1000331-41.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007- CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para no prazo legal 

impugnar a contestação. Primavera do Leste, 27 de fevereiro de 2018 

Lidiane Memoria Campos Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142589 Nr: 971-66.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:MT 14.241, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, SUYAN MAGALHÃES DE 

LIMA - OAB:MT 14.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Considerando as informações acima prestadas, 

defiro o pedido retro. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121608 Nr: 4118-71.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AURORA CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Permaneçam os autos conclusos para sentença. 

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 67405 Nr: 7125-13.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELIM DOS SANTOS BARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, JULIANA COPETTI - OAB: MT15746B

 Processo nº 7125-13.2009.811.0037 (Código 67405)

Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão anterior, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145918 Nr: 2497-68.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR APOLINÁRIA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, CLEUZA ALVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE BARROS CURADO - 

OAB:MT 10.944, SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZÃO - OAB:MT 

18.597
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Proceda-se a intimação da parte requerente, 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.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Nada mais 

havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), 

que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162594 Nr: 1495-29.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO BORGES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo 

prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se 

pessoalmente a parte autora para dar prosseguimento ao feito no prazo 

de 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. 

Eu, Douglas Steiffine (estagiário de direito), que o digitei.

 MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 176585 Nr: 8833-54.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MATIAS CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, JANICE FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE HÍBRIDA ajuizada por 

FRANCISCA MATIAS CORREA, em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos.

Em audiência, a mandatária da parte requerente pugnou pela desistência 

na ação e a extinção do processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente informa o 

desinteresse no prosseguimento da ação, razão pela qual a extinção do 

processo é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Sentença publicada em audiência. Registre-se. Intimem-se.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine 

(estagiário de direito), que o digitei.

MYRIAN PAVAN SCHENKEL

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177735 Nr: 9474-42.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDAIR GAERTNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA DREYER - OAB:MT. 

9.520, GISLAINE ALVES YAMASHITA - OAB:MT 19.900, RAQUEL 

DREYER - OAB:MT 8413

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MMa Juíza de Direito Myrian Pavan Schenkel, 

cumpre-me intimar Vossa Senhoria CRISTINA DREYER, para que devolva 

os autos, de acordo com as novas regras do Código de Processo Civil 

:Art. 234. Os advogados Públicos ou Privados, devem restituir os autos no 

prazo do ato a ser praticado.

§ 2o Se, intimado, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 (três) 

dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa 

correspondente à metade do salário-mínimo.

E conforme determina a consolidação das normas GCJ - Corregedoria 

Geral da Justiça - MT, na seção 10, artigo 431.

 Não havendo a devolução, será expedido mandado de exibição e entrega 

de autos, sob pena de caraterização do crime de sonegação de autos 

(art.435, inc. II - CNGC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66490 Nr: 6331-89.2009.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT, 

PROCON MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE LEAL SANTOS - 

OAB:47361/RJ, MARCELO RAYES - OAB:SP/141541, TAISE GARCIA 

GALVANI - OAB:233.034

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:MT 15612, ELYJAKSON DA SIVA LOPES - OAB:21816-0, 

FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, FERNANDA LEMOS 

FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - OAB:23696-0, RENATA 

CARRETA - OAB:18929-A, RICARDO VAS CARDOSO - OAB:5.209-O

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte Autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte requerida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126841 Nr: 9369-70.2013.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MARIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES ALMEIDA - OAB:7036/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139618 Nr: 10040-59.2014.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOLARICE BUENO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150080 Nr: 4448-97.2015.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRISCILA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL DIÓZ SILVA NETO - 

OAB:MT 19337, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 55582 Nr: 3223-86.2008.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIO LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZAUL NUNES - OAB:MT/12211-B, 

LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO 

ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA JUNIOR - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178159 Nr: 9670-12.2016.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRECI DE CRISTO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÉLIO ROSA DE MORAES - 

OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se sobre a intimação ou o decurso do prazo para a 

apresentação das contrarrazões recursais e, após, remeta-se os autos 

ao Egrégio Tribunal Competente, com as nossas homenagens de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 73408 Nr: 5732-19.2010.811.0037

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Silverio Pereira - 

OAB:11230B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ETHIENNE GAIÃO DE SOUZA 

PAULO - PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Cumpridas as diligências necessárias, certifique-se o trânsito em julgado e 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BASTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POSTO TIGRAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARTHUR RONCATO E SILVA OAB - GO37971 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002644-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: JOAO BASTOS DE 

LIMA REQUERIDO: POSTO TIGRAO LTDA Vistos etc., Nos termos do art. 

437, §1º, do CPC, intime-se a parte reclamante para que manifeste acerca 

dos documentos novos juntados após a impugnação para que adote uma 

das posturas indicadas no art. 436 do CPC. Após o transcurso do prazo, 

conclusos para sentença. 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. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo 

Vistos, Homologo o despacho acima. P. Leste-MT, 26.02.2018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002879-73.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA CONCEICAO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVA & CHAVES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002879-73.2017.8.11.0037 REQUERENTE: PAULO SERGIO DA 

CONCEICAO RODRIGUES REQUERIDO: SILVA & CHAVES LTDA - ME 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não 

apresentou provas suficientes nos autos. Vislumbro que a parte 

reclamada requereu a realização de audiência de instrução para produção 

de provas. Assim, determino à senhora gestora que designe audiência de 

instrução, oportunidade em que será colhido o depoimento pessoal da 

parte autora e reclamada, bem como suas testemunhas. Intimem-se as 

partes para comparecerem, esclarecendo que, cada uma, poderá arrolar 

previamente até 03 (três) testemunhas que deverão comparecer 

independente de intimação. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Henrique Moreira 

da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 26.02.2018 Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012235-07.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO GALVAO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 155 de 617



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012235-07.2016.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

Afirmando que nunca contratou com a reclamada. No documento acostado 

à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante 

pela reclamada. A parte requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a contratação e a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011433-14.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA DOS ANJOS PIRES MOREIRA BATTISTON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PLUS TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT AGENCY (REQUERIDO)

WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0009764S-A (ADVOGADO)

THIAGO OLIVEIRA AMADO OAB - MT0011506A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8011433-14.2013.8.11.0037 Promovente: WANESSA DOS 

ANJOS PIRES MOREIRA BATTISTON Promovido: ARAM PRODUCOES E 

EVENTOS LTDA – ME, PLUS TALENT - 360 FULL ARTIST AND CONTENT 

AGENCY e WE LIKE CASA NOTURNA E ENTERTERIMENTO LTDA - EPP 

Vistos, Defiro o pedido contido na petição de ID n° 11455106, baseado na 

CNGC 5.9.5. Expeça-se ofício ao Funajuris com as cópias e documentos 

necessários, para restituição do valor correspondente ao preparo do 

recurso ao recorrente. Após arquive-se os autos. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza 

Leiga Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 26.02.2018. Eviner Valério - Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001008-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001008-71.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO 

FERNANDES DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

MT, ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, Solicite-se Parecer Técnico do 

NAT, encaminhando-se todas as peças deste feito. Após, promova-se a 

imediata conclusão. Cumpra-se com urgência, servindo o presente de 

mandados/ofícios pertinentes. Primavera do Leste/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001002-98.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001002-98.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta sob o fundamento de que não aderiu a 

empréstimo consignado. O Reclamado alega ser o débito devido e 

apresenta o contrato firmado com a autora. A Reclamante impugna os 

documentos e fatos apresentados pelo Reclamado, afirmando que nunca 

assinou qualquer documento, sendo NÃO RECONHECE AS ASSINATURAS 

LANÇADAS NO CONTRATO. A Lei nº 9099/95 é clara ao estabelecer a 

competência dos Juizados Especiais para processar e julgar tão-somente 

causas cíveis de menor complexidade. De acordo com o inciso II do artigo 

51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: “II – quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou 

seu prosseguimento, após a conciliação;” Destarte, diante das provas 

produzidas e das divergências dos fatos alegados pelas partes, não há 

como afirmar que os documentos carreados aos autos são verdadeiros 

ou foram objeto de fraude. Forçoso reconhecer que somente a prova 

pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de 

fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da 

função jurisdicional no caso em análise. Portanto, o reconhecimento da 

complexidade da matéria é medida que se impõe, a fim de salvaguardar os 

preceitos constitucionalmente previstos, antes de oportunizar a 
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comprovação de causa impeditiva, extintiva ou modificativa do pleito inicial. 

Desta forma, sobressai a incompetência do Juizado Especial Cível, razão 

por que há de ser extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a 

complexidade da causa. Corroborando: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - 

CONSUMIDOR - REVISÃO DE FATURAS MENSAIS DE ÁGUA - ALEGAÇÃO 

DE PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - 

COMPLEXIDADE PROBATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As causas 

em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da 

questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (TJMT- 

Turma Recursal Única, Processo 0020002-54.2013.811.0001, Rel. Dr. 

Sebastião de Arruda Almeida, Data do Julgamento: 24/02/2015).” Ante o 

exposto, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial 

para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em 

consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, com 

fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Primavera do Leste-MT, 27 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003429-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANUSA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR DE AGUIAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003429-68.2017.8.11.0037 EXEQUENTE: DANUSA DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: PAULO CEZAR DE AGUIAR Vistos. Considerando 

que a citação por AR restou ineficaz, defiro o pedido de citação do 

reclamado por Oficial de Justiça no endereço: Rodovia BR 070, km 48 mais 

15 km a Esquerda, Fazenda Triângulo, S/N, Caixa Postal n° 105, Campo 

Verde – Mato Grosso, CEP: 78840-000. Expeça-se carta/mandado de 

citação. Intime-se. Publicada no sistema PJE. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, 

Homologo. P. Leste-MT, 27.02.2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010254-74.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS PIRES CUNHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIUS HATIRO KATO FALEIROS OAB - MT0007457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DECISÃO Processo n. 8010254-74.2015.8.11.0037 Promovente: MARCUS 

VINICIUS PIRES CUNHA Promovido: TAM LINHAS AÉREAS S.A. Vistos, 

Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por MARCUS VINICIUS 

PIRES CUNHA em face de TAM LINHAS AÉREAS S.A. Considerando o 

pedido de cumprimento de sentença realizado pelo autor, intime-se a parte 

devedora, por intermédio de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

condenação, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de aplicação multa no 

importe de 10%, conforme estabelecido no do artigo 523 e seus 

parágrafos, do Código de Processo Civil. Ademais, não sendo efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, venham conclusos para 

procedimento de penhora on line via bacenjud. Às providências. 

Cumpra-se. Publicado no PJE. Remeto a decisão a análise e homologação 

do MM. Juiz de Direito, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do 

Leste, 19 de fevereiro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga 

Vistos, Homologo. P. Leste-MT, 26.02.2018. Eviner Valério - Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011491-51.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEY VELOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

PATRICIA LUCIANA GARGANTINI VIEIRA OAB - MT0013049A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA INES SLAPAK (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

DECISÃO Processo n. 8011491-51.2012.8.11.0037 Promovente: SIDNEY 

VELOSO Promovido: ANDRESSA INES SLAPAK Vistos, Embora no ID de 

número 3468583 este juízo tenha determinado a intimação da autora para 

se manifestar sobre os Embargos à Execução, analisando-se os autos 

constatou-se que a petição de Embargos juntada trata-se, na verdade, de 

documento comprobatório juntado pela ré, eis que tal Embargos foram 

opostos em outros autos, conforme petição de ID n° 3468525. Verifica-se 

ainda, que a ré requer a vedação do levantamento dos valores 

depositados em juízo até a prolação da sentença dos Embargos à 

Execução opostos na 3° vara desta comarca sob o n° 145750 apenso aos 

autos 118493. Pois bem, indefiro o pedido da ré, eis que não juntou 

qualquer comprovação de que as ações tratam-se do mesmo cheque. 

Além disso, mesmo que os Embargos sejam acolhidos, a presente ação foi 

distribuída primeiro e portanto é esta que irá prevalecer. Assim, determino 

o levantamento dos valores depositados em favor da autora, sendo que 

devem ser liberados na conta corrente do advogado do Promovente: 

Banco Itaú, agência: 7762, conta corrente nº: 03042-2. CPF: 

044.975.159-74. Favorecida: Ana Carolina Aguilar Publicado no PJe. Após 

a liberação do alvará, arquive-se, com baixa. Primavera do Leste, 06 de 

fevereiro de 2018. Janaina Manhani de Carvalho Juíza Leiga Vistos, 

Homologo. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000928-10.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000928-10.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDSON JOSE DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 18/06/2018, às 13h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Afirma 

na exordial que o reclamante tentou adquiri crédito em um determinado 

estabelecimento comercial e teve se crédito recusado em decorrência de 

uma suposta restrição comercial em seu nome. Alega que o reclamante 

desconhece o débito no valor de R$1.836,95(um mil, oitocentos e trinta e 

seis reais e noventa e cinco centavos), sob o suposto contrato de 

n°898824231000091CT. Afirma que entrou em contato com a reclamada 
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para solucionar o litígio amigavelmente, pois não obteve êxito, haja vista 

que não recebeu qualquer notificação sobre o débito em comento. Por fim, 

requer o deferimento do efeito da antecipação de tutela para determinar a 

imediata exclusão de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

créditos respectivos, até o deslinde final desta ação. É relato. Decido. No 

que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os 

documentos carreados aos autos, como extrato do Serasa (id. 

n°11885875) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual para 

análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1000969 -74 .2018 .8 .11 .0037  e 

1000928.10.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Serve a presente de carta/mandado de citação e intimação. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000969-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000969-74.2018.8.11.0037 REQUERENTE: EDSON JOSE DE 

BRITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 18/06/2018, às 15h40min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Afirma 

na exordial que o reclamante tentou adquiri crédito em um determinado 

estabelecimento comercial e teve se crédito recusado em decorrência de 

uma suposta restrição comercial em seu nome. Alega que o reclamante 

desconhece o débito no valor de R$244,19(duzentos e quarenta e quatro 

reais e dezenove centavos), sob o suposto contrato de 

n°89882431000091FI. Afirma que entrou em contato com a reclamada para 

solucionar o litígio amigavelmente, pois não obteve êxito, haja vista que 

não recebeu qualquer notificação sobre o débito em comento. Por fim, 

requer o deferimento do efeito da antecipação de tutela para determinar a 

imediata exclusão de seu nome dos órgãos de cadastro e restrição ao 

créditos respectivos, até o deslinde final desta ação. É relato. Decido. No 

que diz respeito ao pedido de antecipação da tutela, analisando os 

documentos carreados aos autos, como extrato do Serasa (id. 

n°11885875) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação, não vislumbro a possibilidade de deferimento do pedido de 

antecipação de tutela, sendo necessária a instrução processual para 

análise da pretensão deduzida na exordial. Nos termos do artigo 300 do 

NCPC, ante a carência de demonstração da probabilidade do direito e do 

perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Declaro a 

conexão  en t re  os  au tos  1000969 -74 .2018 .8 .11 .0037  e 

1000928.10.2018.8.11.0037, visto que trata de mesmo autor e os fatos 

são semelhantes, de forma que a união para julgamento simultâneo 

propicia uma análise mais abrangente da situação, evitando, inclusive, 

decisão contraditória, além de possibilitar a celeridade e concentração dos 

atos processuais. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Serve a presente de carta/mandado de citação e intimação. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz De Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNO SILVA SALUSTRIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000966-22.2018.8.11.0037 REQUERENTE: VAGNO SILVA 

SALUSTRIANO REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 

c/c antecipação de tutela. Cite-se e intime-se para a audiência de 

conciliação designada para o dia 18/06/2018, às 15h20min ficando a parte 

ciente de que o não comparecimento implicará em revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para contestar é 

de cinco dias (05) a contar da data da audiência de conciliação, caso não 

haja acordo, também sob pena de revelia e de presunção de veracidade 

dos fatos alegados na petição inicial. O prazo para impugnação à 

contestação, de cinco dias, será contado a partir do vencimento do prazo 

para contestar, independentemente de nova intimação. Dos Fatos. Afirma 

na inicial que o requerente desconhece a restrição comercial na 

importância de R$55,52(cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois 

centavos) do suposto contrato de n°GSM0111221500877. Afirma ainda 

que não possui qualquer vinculo contratual de prestação de serviços 

telefônicos com a reclamada. Por fim, requer o deferimento do efeito da 

antecipação de tutela para determinar a imediata exclusão de seu nome 

dos órgãos de cadastro e restrição ao créditos respectivos, até o deslinde 

final desta ação. É relato. Decido. No que diz respeito ao pedido de 

antecipação da tutela, analisando os documentos carreados aos autos, 

como extrato do Serasa (id. n°11885875) e demais documentos 

indispensáveis a propositura desta ação, não vislumbro a possibilidade de 

deferimento do pedido de antecipação de tutela, sendo necessária a 

instrução processual para análise da pretensão deduzida na exordial. Nos 

termos do artigo 300 do NCPC, ante a carência de demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da demora, INDEFIRO a tutela de 

urgência pleiteada. Intimo a parte autora na pessoa de seu advogado (a) 

para a audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 3ª, do NCPC. 

Serve a presente de carta/mandado de citação e intimação. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. 

Eviner Valério Juiz De Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003932-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DOS SANTOS VINHAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003932-89.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ELAINE DOS 

SANTOS VINHAS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL 

S/A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da 
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Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado do mérito, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Mérito Trata-se de Ação de Inexistência de Débito 

cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela 

Antecipada, na qual a reclamante alega que nunca estudou na instituição 

de ensino reclamada, contudo teve seu nome incluso indevidamente no 

cadastro de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito por 

inadimplência de mensalidades. Explica a parte autora que em janeiro de 

2017 prestou vestibular para prestar curso de ciências contábeis na 

reclamada, porém somente realizou o vestibular e não realizou a matrícula 

no curso. Em agosto, quando a reclamante foi realizar compras, teve seu 

pedido negado em virtude de restrições impostas pela reclamada. Assim, 

por inexistir qualquer vínculo jurídico entre as partes, a autora requer a 

declaração de inexistência dos débitos, a exclusão dos apontamentos e a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A parte reclamada por sua vez contesta a presente ação 

afirmando que a parte reclamante fez o pagamento do boleto referente a 

matrícula, momento em que todo o aparato de ensino foi devidamente 

disponibilizado a ela. Aduz ainda que a reclamante não regularizou a 

documentação de ingresso, não cancelou a matrícula efetuada, o que fez 

com que os boletos fossem gerados e devidos. Em que pese tenha a 

reclamada alegado que agiu no exercício regular do direito de cobrar pelos 

serviços prestados e ter apresentado cópia de telas do sistema que 

indicam a realização de matrícula pela reclamante, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a contratação do serviço que ela 

oferece. Não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

reclamante a fim de comprovar a contratação do curso, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão posta na inicial, vez que as cópias das telas 

do sistema apresentadas pela parte reclamada são consideradas como 

provas unilaterais. Cumpre esclarecer que as telas do sistema são 

documentos obtidos no sistema de software da reclamada e podem ser 

facilmente alterados pelos operadores do sistema para desvirtuar a 

realidade dos fatos, não servido portanto como meio de prova. Ademais, a 

alegação de que o pagamento do boleto de R$59,00 (cinquenta e nove 

reais) ativa a matrícula não pode ser aceita por induzir o consumidor a 

erro. A reclamada passa para o consumidor a informação de que o boleto 

é referente a taxa de vestibular, porém de má-fé considera o pagamento 

como matrícula e posteriormente cobra valores do curso sem que o 

candidato efetive a matrícula e entregue seus documentos pessoais. Da 

forma como age, a reclamada prejudica todos candidatos que se 

inscrevem no vestibular com o objetivo de saber se serão aprovados para 

o curso, pois já os considera como matriculados. Vale ressaltar que a 

instituição de ensino encontra-se totalmente irregular com esse 

procedimento, pois realiza matrícula sem ao menos saber se os alunos 

possuem os requisitos para o curso, vez que não realizam análise dos 

documentos pessoais como histórico escolar. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Envereda-se por esse talho: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR 

PARTE DO DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. ART. 333, II 

DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor alega ter sido inscrito em cadastros de 

inadimplente por dívida inexistente, já que nunca contratou com o 

requerido. Houve a juntada do documento que comprova a inscrição (fls. 

29/30). Ônus do demandado de comprovar o contrato gerador do débito a 

ensejar a informação de inadimplência do autor. Contrato juntado aos 

autos sem a devida assinatura do consumidor. Telas de sistema inseridas 

que não se prestam a fazer prova do negócio firmado entre as partes, 

pois unilaterais. Art. 333, II, do CPC. Devida, assim, a desconstituição do 

débito. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito 

configura o dano moral in re ipsa. Configurados os danos morais pela 

inscrição indevida, a conseqüência o dever de indenizar. Valor 

indenizatório que deve ser fixado em R$ 7.000,00, pois de acordo com os 

parâmetros destas Turmas Recursais. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005113147, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 22/10/2014). Diante disso, a reclamada não se 

desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da 

parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 

373, II do CPC. Infere-se, portanto, que a inclusão dos dados pessoais da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma 

indevida. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. 

Analisando o extrato de restrições trazido pela parte reclamante, 

observa-se que as restrições tratadas no presente processo são as 

únicas no nome dela. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 do 

E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da 

parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, decido pela 

procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela reclamada; 2) 

condenar a reclamada a pagar a parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da 

parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) determino a 

exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “3” não 

seja cumprida. Decisão sujeita à homologação da Douto Juiz de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a 

concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará 

judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso 

de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula 

conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz 

Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006436-68.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARDOSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1006436-68.2017.8.11.0037 

Promovente: BRUNO CARDOSO DE SOUZA Promovido: VIVO 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 BRUNO CARDOSO DE SOUZA 

em face de VIVO S.A. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em vista o pedido 
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de desistência feito pela parte autora, homologo a desistência da ação 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 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, 19 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, 19.12.2017 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-19.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELLY DE JESUS AMARAL OAB - MT18559/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER FELIPE MORAES DE LIMA OAB - AL0009755A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010042-19.2016.8.11.0037 

Promovente: ERICO DE ARAUJO OLIVEIRA Promovido: SISTEMA 

INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA – ME e TEIXEIRA & ARAUJO 

EVENTOS E CURSOS LTDA - ME Vistos e examinados os autos, 

Dispensado o relatório a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

ação promovida por ERICO DE ARAUJO OLIVEIRA em face de SISTEMA 

INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA – ME e TEIXEIRA & ARAUJO 

EVENTOS E CURSOS LTDA – ME. Devidamente citadas, a reclamada 

TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA – ME apresentou 

contestação tempestiva, entretanto a reclamada SISTEMA INTEGRADO DE 

ENSINO E TECNOLOGIA LTDA – ME não apresentou. 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 o consumidor nos termos do artigo 2° do CDC. De outro lado, o 

fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da mesma legislação. Os 

serviços prestados aperfeiçoam-se ao que preceitua o Parágrafo 2° 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. DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA Afasto a arguição de 

decadência trazida pela primeira reclamada, em razão do decurso de 

prazo estabelecido no inciso I do art. 26 c/c §1º em relação à prestação 

de serviços, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir do 

término da execução do serviço. Isso porque, não vislumbro caso de vício 

de qualidade do serviço como pretende caracterizar, a contestante, mas 

questão correlata à rescisão contratual e consequente danoso 

indenizatório, vez que a causa de pedir se fundamenta na oferta da 

educação técnica profissionalizante, desacompanhada do regular 

credenciamento ou autorização para atuar no estado de Mato Grosso. 

Assim, a questão está na legalidade da oferta do serviço por meio do 

requisito de credenciamento prévio, e não se encontra no rol de vicio de 

prestabilidade do serviço, seja pela acomodação física, adequação 

curricular ou outro critério de qualificação do ensino ofertado. Reside na 

discrepância entre a oferta do ensino em sua legalidade estrita para a 

respectiva oferta. Logo, as regras de proteção contratual regem-se pelos 

arts. 29 e seguintes da Lei 8.078/90, inclusos os incisos do art. 35 do 

CDC, regidos pela norma prescricional, a fim de dirimir a alegada questão 

reparatória material e imaterial decorrente do ato rescisório contratual. Isso 

porque, a prestação do serviço contratado possui natureza contínua, 

encerrando, a princípio, com o término do período contratado. Passo à 

análise do mérito. Alega a requerente que no dia 09/05/2012 firmou com as 

Requeridas contrato de prestação de serviços na área de ensino, com 

objetivo de cursar na modalidade à distância, Curso de Técnico em 

Segurança do Trabalho. Aduz que comprometeu-se a pagar as 

REQUERIDAS, o valor de R$ 3.680,00 (três mil e seiscentos e oitenta 

reais), sendo uma entrada no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) e 24 (vinte 

e quatro) parcelas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

mensais. Afirma que no decorrer do curso, recebeu informações de que 

os cursos que as requeridas ofertavam na Instituição de Ensino não 

possuíam autorização para alvitrar cursos de educação profissional 

técnica de nível médio, no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Mato 

Grosso. Dessa forma, as requeridas jamais seriam capazes de emitir 

diploma reconhecido do curso e portanto, apenas fizeram promessas. A 

reclamada SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO E TECNOLOGIA LTDA – ME, 

embora citada não compareceu à audiência de conciliação, tampouco 

apresentou contestação. Portanto, nítida é sua revelia. A segunda 

reclamada, TEIXEIRA & ARAUJO EVENTOS E CURSOS LTDA – ME, aduz 

que o curso ofertado é legal, não tendo que se falar em desrespeito ao 

Código de Defesa do Consumidor, tampouco em indenização por danos 

morais e materiais. Compulsando-se os autos, verifica-se que a segunda 

ré não comprovou a legalidade para atuação no Estado de Mato Grosso. 

Entendo que as alegações de regularidade de credenciamento, 

autorização e reconhecimento do curso para sua expansão de atuação no 

estado de Mato Grosso não estão comprovados nos autos. Tal atuação 

refere-se à faculdade de expansão econômica da instituição de ensino 

privado na modalidade de ensino a distância de curso técnico 

profissionalizante de nível médio, disciplinado pelo § 1º do art. 11, do 

Decreto nº 5.622/2005, que incumbe à instituição de ensino privado, 

querendo expandir sua atuação para FORA DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

em que estiver sediada, requerimento de credenciamento junto ao MEC. 

Mesmo que se dispense tal credenciamento, por se tratar de ensino 

técnico profissionalizante de nível médio, a própria contestante trouxe aos 

autos, orientação expressa exarada pelo Ministério da Educação, em 

resposta à consulta Técnica formulada pela primeira reclamada, sobre a 

competência de tal credenciamento, qual seja, o CONSELHO ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO ou SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO do estado em 

que se pretenda expandir a respectiva atuação. Assim, a segunda 

reclamada não se desincumbiu de provar o credenciamento/autorização 

para oferta dos cursos profissionalizantes no ESTADO DE MATO 

GROSSO, em especial, no polo de apoio presencial de Primavera do Leste 

(MT), eis que o credenciamento juntado foi realizado no ano de 2015 e não 

2012 que foi quando a autora contratou os serviços. Ora, tal 

credenciamento/autorização é da essência da oferta do ensino que a 

primeira reclamada se propôs expandir, sem o qual, a irregularidade da 

oferta se evidencia na seara contratual consumerista, passível de 

reclamação e reparação, pois no ato da matrícula, as reclamadas não se 

encontravam habilitadas para ofertar o ensino contratado e tampouco 

demonstrou que a situação fora resolvida, nos termos contratuais, no 

tempo contratado inicialmente. Portanto, entendo que as reclamadas 

agiram com falha na prestação de seus serviços, eis que ofertaram 

cursos sem a devida regularização, causando danos materiais e morais a 

parte reclamante e que devem ser reparados. Assim, com relação a 

devolução dos valores pagos, entendo pela procedência. Entretanto deve 

ser realizado na modalidade simples, eis que não se encontram presentes 

os requisitos para devolução em dobro. No tocante ao dano moral, verifico 

que a ré prestou um serviço defeituoso ao ofertar cursos sem 

regularização. 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. PROCESSO 

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. CURSO NÃO RECONHECIDO PELO MEC. AUSÊNCIA DE 

INFORMAÇÃO ADEQUADA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO 
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DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR 

FIXADO NA SENTENÇA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1. TENDO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

SILENCIADO QUANTO AO NÃO RECONHECIMENTO OFICIAL DO CURSO 

PARA O QUAL A ALUNA PRESTOU VESTIBULAR E SE MATRICULOU, 

DEVE RESPONDER PELOS DANOS MORAIS DAÍ ADVINDOS, PORQUE 

HOUVE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO ESSENCIAL AO NEGÓCIO JURÍDICO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES, CONSTITUINDO FALHA GRAVE NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 2. O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE 

OBEDECER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE, DE FORMA QUE A SOMA NÃO SEJA TÃO 

GRANDE QUE PROVOQUE O ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA, NEM TÃO 

PEQUENA QUE SE TORNE INEXPRESSIVA. DEMONSTRADO QUE O VALOR 

FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

É EXCESSIVO, DEVE SER REDUZIDO. 3. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-DF - APC: 20100710270365 DF 

0026702-44.2010.8.07.0007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de 

Julgamento: 10/07/2013, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 19/07/2013 . Pág.: 111) 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$ 

4.000,00(quatro mil reais) a título de danos morais. EM RAZÃO DO 

EXPOSTO, declaro resolvido o mérito da lide, julgo parcialmente 

procedentes, os pedidos trazidos na inicial para: a. Declaro rescindido o 

contrato de prestação de serviços educacionais entabulado entre as 

partes, bem como inexistente qualquer débito a ele relativo; b. Condeno as 

reclamadas em regime de solidariedade, a restituírem à reclamante o valor 

de R$ 1.902,45 (hum mil novecentos e dois reais e quarenta e cinco 

centavos), corrigido monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, ambos a contar da citação. c. Condeno a reclamada 

a pagar ao reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro 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, 19 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, 19.02.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002340-10.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA MONTEIRO COSTA CATTANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002340-10.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DA 

SILVA BARREIROS - ME REQUERIDO: LUCIANA MONTEIRO COSTA 

CATTANI Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação, conforme petição (id 10284965). 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, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 487, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Arquive-se este processo. Publique-se. 

Intime-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. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001155-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GUEDES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR BALLEN (REQUERIDO)

ALEXANDRA LUDWIG FROHLICH (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001155-34.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO GUEDES 

SILVA REQUERIDO: EVANDRO CESAR BALLEN, ALEXANDRA LUDWIG 

FROHLICH Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação a 

parte Reclamante deixou de comparecer à solenidade. É a suma do 

essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimada. Além de não comparecer 

a audiência de conciliação, a parte reclamante não justificou sua ausência 

e não deu impulso ao processo por mais de 30 (trinta) dias, o que 

caracteriza abandono da ação, conforme 485, inc. III do CPC. Assim, não 

resta outra alternativa a não ser a extinção do processo. Com efeito, os 

preceitos contidos nos artigos 9 e 51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, 

determinam que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Nesse sentido é o teor da seguinte decisão: “QUESTÃO 

PROCESSUAL - AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE UM DOS AUTORES EM 

AUDIÊNCIA - DESISTÊNCIA TÁCITA - EXTINÇÃO A DEMANDA SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. 1 - O autor Wagner Silva 

Rodrigues deixou de comparecer à audiência conciliatória conforme 

termos de audiência lavrado as folhas 104. Dano moral, fundamentado em 

suposta ofensa a coletividade. Impossibilidade de prosseguimento do feito 

com relação aos outros autores. 2 - A rigor do que preconiza o § 2º do 

artigo 19 da Lei 9.099/95, as partes deverão comunicar ao juízo qualquer 

mudança de endereço, sob pena de reputar eficaz a intimação enviada ao 

local anteriormente indicado. Portanto, não são pertinentes seus 

argumentos justificativos pela sua ausência na audiência. 3 - Extinta a 

ação, pela ausência do autor à audiência de conciliação, o que 

corretamente foi decidido, em face do disposto no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, não há como se reativar o processo, cumprindo à parte, se 

assim entender de fazê-lo, propor nova ação. A reativação do processo 

depende do pagamento de custas. As custas de reativação possuem 

caráter punitivo e não podem ser afastadas pelo eventual direito ao 

benefício da gratuidade. 3 - Recurso conhecido e não provido. (Recurso 

Cível Inominado nº 4062/2011, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Yale Sabo Mendes. j. 10.07.2012, 

unânime, DJe 15.08.2012)” Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE entende 

que o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatória. A 

pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, pelo empresário 

individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do FONAJE). A respeito 

do tema, preleciona Democrático Ramos Reinaldo Filho: “A lei exige que o 

autor compareça às audiências, pessoalmente. Por conseguinte, faltando 

o demandado a qualquer delas – a sessão de conciliação ou a audiência 

de instrução e julgamento –, sofre como consequência a extinção do 

processo, em sanção à sua contumácia, significando o abandono do 

processo”. (Juizados Especiais Cíveis. Comentários à Lei 9.099, de 

26.09.1995. 2ª ed., 1.999, p. 215 – cremos que houve um equívoco ao 

grafar “demandado”, pois claramente o autor refere-se ao autor da 

demanda). Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada 

no sistema PJE. Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 
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Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003565-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR BENTO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1003565-65.2017.8.11.0037 Promovente: AGUIAR BENTO DE 

FREITAS Promovido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Trata-se de RECLAMAÇÃO CÍVEL proposta por AGUIAR BENTO 

DE FREITAS em desfavor de BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

ao argumento de que teve seus dados indevidamente negativados, e que 

desconhece o contrato que origina o débito. O Reclamado alega ser o 

débito devido e apresenta o contrato firmado com a autora – Id nº 

9961085. A Reclamante impugna os documentos e fatos apresentados 

pelo Reclamado, afirmando que nunca assinou qualquer documento, 

sendo todas assinaturas constantes nos referidos contratos, falsas. Para 

tanto registrou Boletim de Ocorrência. A Lei nº 9099/95 é clara ao 

estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e 

julgar tão-somente causas cíveis de menor complexidade. De acordo com 

o inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além 

dos casos previstos em lei: “II – quando inadmissível o procedimento 

instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;” 

Destarte, diante das provas produzidas e das divergências dos fatos 

alegados pelas partes, não há como afirmar que os documentos 

carreados aos autos são verdadeiros ou foram objeto de fraude. Forçoso 

reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades 

da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção 

necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em 

análise. Portanto, o reconhecimento da complexidade da matéria é medida 

que se impõe, a fim de salvaguardar os preceitos constitucionalmente 

previstos, antes de oportunizar a comprovação de causa impeditiva, 

extintiva ou modificativa do pleito inicial. Desta forma, sobressai a 

incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de ser extinto o 

feito, sem resolução de mérito, ante a complexidade da causa. 

Corroborando: “RECURSO CÍVEL INOMINADO - CONSUMIDOR - REVISÃO 

DE FATURAS MENSAIS DE ÁGUA - ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO 

HIDRÔMETRO - NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA - COMPLEXIDADE 

PROBATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

RECONHECIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. As causas em que se exige a 

necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam 

subtraídas do alcance dos Juizados Especiais. (TJMT- Turma Recursal 

Única, Processo 0020002-54.2013.811.0001, Rel. Dr. Sebastião de Arruda 

Almeida, Data do Julgamento: 24/02/2015).” Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da 

causa, e, em consequência, OPINO pela EXTINÇÃO do presente feito sem 

resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei nº 

9.099/95. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003511-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ARAUJO GRESCZYSZIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003511-02.2017.8.11.0037 Promovente: TATIANE ARAUJO 

GRESCZYSZIN Promovido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil. Afasto o requerimento de expedição de ofício 

aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da divergência no extrato 

apresentado pelo autor e no acostado aos autos pelo reclamado, uma vez 

que incontroversa a negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado 

ser esta lícita em razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores negativados são devidos, visto que a autora contratou serviços 

telefônicos, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Analisado o processo e os documentos a ele 

acostados, verifica-se que existe contrato firmado entre as partes, 

conforme Termo de Adesão e Contratação de Serviços e Termo de 

Permanência por Benefícios, todos anexos em Id 10342697. Registro ainda 

que dos documentos colacionados ao processo (Id 10342697) consta a 

assinatura da Reclamante, a qual é visivelmente idêntica às exaradas nos 

documentos anexados na petição inicial, sendo desnecessária a perícia 

grafotécnica. Nesse sentido: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

BANCOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM 

A ASSINATURA DA AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. 

ASSINATURA VISIVELMENTE IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE 

DA AUTORA. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO 

INOMINADO IMPROVIDO. Desnecessidade de perícia técnica para fins de 

análise de assinatura, pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no 

decorrer da lide, bem como a do documento de identidade acostado na 

inicial. Ré que logrou êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos do direito da autora, acostando cópia do contrato do empréstimo 

com a assinatura e documentos da autora, afastando assim, o alegado na 

inicial. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 

da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO (Recurso 

Cível Nº 71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 12/09/2014)”. Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes, não havendo que se falar em inexistência de relação 

contratual, inexigibilidade do débito, ou dever de indenizar por parte da 

Reclamada. Conclui-se, ainda, que devido ao fato da parte autora ter 

alterado a verdade dos fatos, para obter vantagem, pois utilizou o 

judiciário para fim contrário, com o intuito de retirar todas as restrições de 

seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé tentando induzir esse juízo ao 

erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. Evidente a má-fé da parte 

reclamante pois tenta, de forma desprezível, utilizar-se da justiça para fins 

escusos, para ilegalmente se ver livre de dívida de excesso de consumo 

para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inaugural, e ainda RECONHEÇO 

litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 

atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos 

artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 

FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do art. 487 do Código de 
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Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003512-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

UANDERSON DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003512-84.2017.8.11.0037 Promovente: UANDERSON DE 

SOUZA SILVA Promovido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado 

da ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Sem preliminares, passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente 

nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega 

desconhecer, pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a 

declaração de inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e 

indenização por danos morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os 

valores negativados são devidos, visto que a autora contratou serviços 

telefônicos, utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com 

suas obrigações. Requer, portanto, a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de áudio em mp3, constando a confirmação de 

dados pessoais do Reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a existência do débito 

demonstrado pelo Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos 

autorais. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Conclui-se, ainda, que devido ao 

fato da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter 

vantagem, pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de 

retirar todas as restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé 

tentando induzir esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. 

Evidente a má-fé da parte reclamante pois tenta, de forma desprezível, 

utilizar-se da justiça para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de 

dívida de excesso de consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, e ainda RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003501-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003501-55.2017.8.11.0037 Reclamante: DOUGLAS MATIAS 

DA SILVA Reclamada: VIVO S.A. S E N T E N Ç A A parte reclamante, 

embora devidamente intimada (Id 9425789), deixou de comparecer na 

audiência de conciliação (Id 10113084), sem apresentar qualquer 

justificativa plausível pela ausência na audiência de conciliação. Vale 

ressaltar que a presença das partes nas audiências é obrigatória, 

devendo as mesmas apresentar suas justificativas até a abertura da 

sessão, em caso de impossibilidade de comparecimento. Prescreve o 

Enunciado 20 do FONAJE: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto”. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, prescreve que: “Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. 

Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do 

processo é medida que se impõe. A extinção do processo independerá, 

no presente caso, de prévia intimação pessoal das partes (art. 51, §1º da 

Lei nº 9.099/95). Ensina o jurisconsulto Ricardo Cunha Chimenti que: “Não 

comparecimento do autor. Extinção do processo sem julgamento do mérito. 

Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, 

I, da Lei n. 9.099, de 26-9-1995, quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo, mesmo que tenha advogado 

constituído”. (in, Teoria e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais 

e Federais, 8ª edição, Editora Saraiva, pág. 102). Nesse sentido, verbis: 

“PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUTOR. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO. VALIDADE. 

EXTINÇÃO. CONSEQUÊNCIA LEGAL. Nos termos do artigo 51, I, da Lei 

9.099/95, a ausência do autor a qualquer das audiências do processo 

acarreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, não se justificando 

a falta quando o advogado da parte foi regularmente intimado da 

designação do ato. Recurso conhecido e não provido”. (Recurso 

Inominado nº 2004.0001565-3, Juiz Relator Vitor Roberto Silva, Livro 45, 

folha 229/231, Julgado em 09/08/2004 - Turma Recursal Única do Juizado 

Especial Cível do Estado do Paraná). Para evitar a extinção do processo 

em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa 

deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in 

casu, não ocorrera. Isto porque o rigor da exigência do comparecimento 
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pessoal das partes às audiências designadas decorre do princípio maior 

do sistema dos Juizados Especiais, que é a tentativa de conciliação entre 

os litigantes. Com efeito, o legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da 

Capital do Estado de São Paulo). Ante o exposto, com fundamento no 

Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I da Lei nº 9.099/1995, OPINO 

pela EXTINÇÃO da presente ação, sem resolução de mérito, ante a 

ausência injustificada da Reclamante à audiência. Considerando ainda que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 

51, §2º, Lei 90.99/95), OPINO pela CONDENAÇÃO da promovente ao 

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. Submeto o 

presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003562-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO PERES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003562-13.2017.8.11.0037 Reclamante: ADAO PERES 

SANTOS Reclamado: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS 

FINANCEIROS SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do 

NCPC, uma vez que as provas entranhadas no processo são suficientes 

para o deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Não 

há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. Passo ao mérito. 

Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais e declaração de 

inexigibilidade de dívida em face da inserção de seu nome em cadastro de 

restrição de crédito promovida pela Reclamada, alegando que desconhece 

o débito negativado. A Reclamada, em contestação, alega que adquiriu 

onerosamente, mediante contrato de cessão de direitos créditos, contrato 

firmado entre a Caixa Econômica Federal e a parte autora, sendo este 

válido, objeto lícito e celebrado de acordo com a vontade das partes. 

Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, tratando-se 

de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da demandante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Todavia, embora demonstrada a conduta ilícita por parte da 

reclamada ao negativar o nome da parte reclamante por dívidas 

inexistentes, o fato de possuir registro anterior em cadastro de 

inadimplentes aponta a inexistência de abalo de crédito, do que se conclui 

que não tenha tido prejuízo decorrente da conduta ilícita da reclamada. 

Vale ressaltar que em consulta junto ao sistema, verifico a propositura de 

demanda nº. 1003560-43.2017.8.11.0037, em desfavor de RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A., sendo 

esta relativo a negativação anterior ao débito sub judice, no entanto, o 

referido processo foi extinto sem julgamento de mérito, por ausência do 

promovente a audiência de conciliação. Logo, aplicável ao caso, o teor da 

súmula 385 do STJ. Destarte, não há que se falar em dano moral 

indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da 

súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE 

OS DÉBITOS discutidos nestes autos nos valores de R$ 458,95 

(quatrocentos e cinqüenta e oito reais e noventa e cinco centavos), 

proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 

este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais); B) DETERMINAR que a reclamada, 

proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA 

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000887-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VELTON BEZERRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000887-77.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento ou gravação 

telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito que 

motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 
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manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 4.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001005-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE MARQUES SIMOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001005-53.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia o 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. A requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento ou gravação telefônica, apto a provar a existência da 

contratação e do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pelo reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

Contudo, pelo que evidenciam os documentos trazidos aos autos, 

especificamente o extrato das negativações juntado com a inicial, se vê 

que a parte reclamante conta com outra restrição comercial, inclusive 

anterior à restrição objeto da presente ação. O reclamante não comprova 

que a outra restrição comercial efetivada no seu nome e CPF é indevida, 

concluindo-se que a restrição comercial imposta pela reclamada não 

trouxe nenhum prejuízo ao reclamante. Dessa forma, no que concerne aos 

danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que 

a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se dizer 

moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os noticiados 

no extrato do SPC. Não é possível reconhecer que o consumidor tenha 

experimentado com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou 

humilhante, porque a situação não lhe seria incomum. Entendimento esse 

confirmado pela súmula 385 do STJ, senão vejamos: “Súmula 385 - Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento” Pelo exposto, julgo procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do 

nome da parte requerente das entidades de restrição ao crédito. Indefiro o 

pedido de dano moral. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001029-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001029-81.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento ou gravação 

telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito que 

motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 
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R$ 3.000,00. Registro que as ações 1001029-81.2017.811.0038 e 

1001028-96.2017.811.0037 são conexas, as negativações são 

contemporâneas e estão sendo julgadas simultaneamente. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001028-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALLACE BERNARDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001028-96.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento ou gravação 

telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito que 

motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00. Registro que as ações 1001029-81.2017.811.0038 e 

1001028-96.2017.811.0037 são conexas, as negativações são 

contemporâneas e estão sendo julgadas simultaneamente. Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000461-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO COUTO FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO SUPERIOR DE PRIMAVERA DO 

LESTE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000461-65.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante que a requerida seja condenada em obrigação de fazer, para 

emitir e entregar o diploma de pós-graduação, bem como que seja 

condenada a indeniza-la por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido a ausência de entrega do referido diploma. Afirma a 

reclamante que fez um curso de pós-graduação na instituição requerida, e 

que desde 2015, ano da conclusão do curso, aguarda pela expedição do 

diploma de pós-graduação, o qual até está data não lhe foi entregue, 

mesmo após várias cobranças. O requerido contesta, alegando que 

somente em 19/02/2016 é que a requerente deu entrada ao pedido de 

emissão do diploma, com a entrega dos documentos necessários, bem 

como que possui prazo de seis a doze meses para a entrega do referido 

documento. E ainda afirma que desde o dia 02/02/2017, data anterior a 

propositura da presente ação já havia notificado a autora via e-mail, de 

que o diploma estava pronto para retirada. Sustentando então, que não há 

que se falar ato ilícito ou dano moral a ser indenizado. Em que pese tenha 

a reclamante alegado que diligenciou diversas vezes na tentativa de obter 

seu diploma de pós-graduação, a mesma não comprovou a referida 

afirmação, tendo em vista que apesar dos e-mails anexados junto a inicial, 

somente requereu a emissão junto a instituição de ensino, em 19/02/2016, 

com a devida entrega de documentos necessários. Ainda, ficou 

comprovado pela reclamada que antes do ajuizamento da presente ação, 

o diploma já havia sido emitido e a reclamante já teria sido notificada via 

e-mail. Além do que, importante ressaltar que restou comprovada a 

entrega de declaração de conclusão do curso de pós-graduação, que 

poderia ser utilizada como comprovação até a efetiva emissão do diploma. 

Não havendo nos autos prova de efetivo prejuízo ou dano moral sofrido 

pela requerente com relação a espera para emissão do diploma. No que se 

refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, 

I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena de 

improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível. 

Neste caso, a reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito, não havendo nos autos nenhum indício mínimo de qualquer 

prejuízo ou dano moral sofrido pela autora, não havendo comprovação da 

ocorrência de dano moral, sendo a improcedência a medida que se impõe. 

Por outro lado há o pedido de inversão do ônus da prova por se tratar da 
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relação de consumo, todavia tal instituto não é absoluto, devendo o 

consumidor produzir as provas mínimas que lhe são possíveis. Neste 

sentido já se posicionou a Turma Recursal do Estado do Mato Grosso: “ 

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO NÃO PROVADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO 

PROVIDO. A inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 

Incumbe à parte requerente o encargo de produzir provas capazes de 

formar, em seu favor, a convicção do juiz, conforme regra do artigo 373, I 

do novo Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a parte 

requerente desse ônus, limitando-se a alegações, desprovidas do suporte 

probatório necessário ao acolhimento da pretensão, impõe-se a 

improcedência do pedido inicial. Parte requerente que alega ter contratado 

serviço de telefonia da empresa requerida e ter solicitado o seu 

cancelamento, mas que não informou o protocolo comprovando o 

cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer documento 

demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o contrato 

ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) Nesta condição, a 

improcedência da ação se impõe. Posto isto, julgo improcedente esta 

reclamação. 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. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001244-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO BOTTEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/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

 

Processo nº 1001244-57.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Proposta de Abertura de 

Conta Corrente e adesão a produtos, devidamente assinado pelo 

requerente, bem como, documentos pessoais apresentados no momento 

da contratação, e faturas de cartão de crédito, comprovando assim, a 

contratação e o débito, o que justificou o encaminhamento do nome do 

promovente ao rol de inadimplentes. A parte autora por sua vez, 

apresentou impugnação à contestação sustentando que desconhecia a 

dívida, e não foi notificado a respeito desta, porém deixando de impugnar o 

contrato e a assinatura constante neste, bem como as faturas juntadas. 

Dessa forma, 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 robusto 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 juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. 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. Gabriela Fernandes Campos 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 

2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001175-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA BASEI OAB - MT5066/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA ABRIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001175-25.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos materiais e morais, ao argumento de que foram cobradas no seu 

cartão de crédito, cinco parcelas de R$ 99,25 (noventa e nove reais e 

vinte e cinco centavos), afirmando que não possui nenhum contrato ou 

débito junto a reclamada. Nos documentos acostados à inicial ficaram 

demonstrados os descontos realizados no cartão de crédito da autora. A 

requerida contesta, informando que os valores cobrados no cartão de 

crédito da autora são decorrentes de contrato firmado com a requerente. 

Aduz, que as cobranças são legítimas. Destarte, conquanto tenha a parte 

requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não apresentou qualquer documento ou gravação 

telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito que 

motivou as cobranças no cartão de crédito. Infere-se, portanto, que 

ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a 

referida contratação. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, 

visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de 

lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na 

hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A 

repercussão na esfera psíquica da reclamante, decorrente da 

negativação de seu nome, não pode ser classificada como muito intensa. 

O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 8.000,00. Com relação ao pedido de condenação da 

requerida, a devolução em dobro do valor pago indevidamente referente 

as cobranças no cartão de crédito, afasto a penalidade requerida, ante a 

ausência de má-fé ou engano injustificável do fornecedor. Dessa maneira 

entendo por condenar a requerida a devolver o valor na forma simples, no 

montante total de R$ 496,25 (quatrocentos e noventa e seis reais, e vinte 

e cinco centavos). Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 
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formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e determinar o cancelamento das cobranças, ratificando a 

antecipação de tutela concedida; 2) condenar a reclamada a pagar a 

reclamante o valor de R$ 496,25 (quatrocentos e noventa e seis reais, e 

vinte e cinco centavos), referente aos valores cobrados em seu cartão de 

crédito, acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo 

INPC-IBGE, ambos a partir do pagamento indevido; 3) condenar a 

reclamada a pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 

(oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010347-03.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIANE DAIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A. (REQUERIDO)

TVLX VIAGENS E TURISMO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010347-03.2016.8.11.0037 REQUERENTE: LIDIANE DAIANA 

DA SILVA REQUERIDO: FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO S.A., TVLX 

VIAGENS E TURISMO S/A Vistos, etc. Relatório dispensando. 

FUNDAMENTO E DECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - 

FIDELIDADE, VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL) Alega a 

Segunda reclamada que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda. Compulsando os autos, verifico que de fato, a Segunda 

Reclamada não participou da relação jurídica em questão. Assim, acolho a 

preliminar soerguida, para excluir a Segunda Reclamada (FIDELIDADE, 

VIAGENS E TURISMO S/A. (LATAM TRAVEL)) da lide processual. MÉRITO 

O pleito é de reparação por dano extrapatrimonial decorrente de ato ilícito, 

consubstanciado no descumprimento do contrato firmado com a 

reclamada TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - "VIAJANET”, por ter vendido 

uma passagem com informações incompletas (quanto ao nome da 

passageira), impedindo o embarque da Autora no aeroporto de Cuiabá-MT. 

A hipótese desafia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por 

força do que dispõe o art. 17, da Lei 8.078/90, verbis: “Art. 17. Para os 

efeitos dessa Seção, equiparam-se a consumidores todas as vítimas do 

evento.” Na seção a que se refere supracitada norma encontra-se o art. 

14, cuja redação é a seguinte: “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 sofre 

sua fruição e riscos.” No caso, restou incontroversa a matéria fática, pois 

a reclamante trouxe o bilhete aéreo com informações incompletas. Em 

defesa, a reclamada (TVLX VIAGENS E TURISMO S/A - "VIAJANET”) não 

demonstrou nenhuma das excludentes prevista no parágrafo 3º, do art. 

14, do CDC. Nesse contexto, o conjunto probatório indica a caracterização 

do dano, que, consonante já explicitado, na hipótese, se configura in re 

ipsa, isto é, decorre do próprio fato, e a relação de causalidade. Na 

espécie, se revela a responsabilidade objetiva, que decorre da natureza 

da relação, situação que inegavelmente configura o dever de indenizar. A 

propósito: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇAO 

CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PREENCHIMENTO INCORRETO DO 

CADASTRO NA COMPRA DE PASSAGEM PELA INTERNET. EMBARQUE 

NÃO AUTORIZADO. COMPRA DE SEGUNDA PASSAGEM. DEVOLUÇÃO 

NA FORMA DOBRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica 

estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista 

que a parte requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final 

são os autores/recorrentes. Portanto, a controvérsia deve ser 

solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo 

Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90). 2. Nas 

relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor do produto ou do 

serviço é objetiva, assentada no risco da atividade econômica ou 

comercial, abraçada pelo Código de Defesa do Consumidor. 3. A 

divergência entre o nome na passagem adquirida e o nome constante na 

identidade da filha da segunda autora seria facilmente resolvida pela 

empresa recorrida, de forma gratuita, bastando a apresentação do bilhete 

e o documento de identidade. 4. Evidenciado, portanto, má-fé da Empresa 

de Transporte Aéreo ora recorrida quando impôs ao consumidor a 

obrigação de adquirir outra passagem aérea durante o "check in". 5. 

Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada para 

condenar a empresa recorrida à devolução do valor da segunda 

passagem de forma dobrada e indenização por danos morais. 6. Sem 

Custas. Sem honorários por falta de recorrente vencido(Acórdão 

n.998052, 20161210012017ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª 

TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 

24/02/2017. Pág.: 840/845) Dessa forma, inegável que essa circunstância 

extrapolou o mero aborrecimento e transtorno. Quanto aos danos 

materiais, estes não ficaram comprovados, razão pela qual indefiro o 

pleito. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial para CONDENAR, a primeira reclamada ((TVLX VIAGENS 

E TURISMO S/A - "VIAJANET”) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de reparação por dano moral, corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação. 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, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002169-53.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIANE MARTINS DA SILVA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002169-53.2017.8.11.0037 Reclamante: CLEUDIANE 

MARTINS DA SILVA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem preliminares, 

passo ao mérito. Pleiteia a Reclamante indenização por danos morais e 

declaração de inexigibilidade de dívida em face da inserção de seu nome 

em cadastro de restrição de crédito promovida pela Reclamada, alegando 

que desconhece o débito negativado. A Reclamada, em contestação, 

alega que a reclamante é sua cliente e que, a inscrição negativa diz 

respeito a inadimplência das suas faturas. Requer a improcedência dos 

pedidos iniciais. No caso em tela, tratando-se de relação de consumo, 

impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Cumpre 

ressaltar, porém, que a Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que não juntou nenhum 

documento, devidamente assinado, capaz de demonstrar a existência de 

relação contratual entre as partes que pudesse ensejar a inscrição dos 

dados da Reclamante em cadastros de proteção ao crédito. Logo, não 

comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor cobrado da 

Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade do valor discutido 

nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, diante da inserção 

dos dados da parte autora nos referidos órgãos de proteção ao crédito 

sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação pelos danos 

causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral. 
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Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A inscrição indevida 

em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que gera dano moral in 

re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a inexistência da 

dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. DANO MORAL. 

QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da condenação por dano moral 

deve observar como balizadores o caráter reparatório e punitivo da 

condenação. (...). Precedentes do e. STJ. Ausente prova da má-fé 

impõe-se manutenção na forma simples. RECURSO DA PARTE RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70068842368, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA 

PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE 

OS DÉBITOS discutidos nestes autos nos valores de R$ 796,24 

(setecentos e noventa e seis reais e vinte e quatro centavos), proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, 

no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO 

CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à 

parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no 

art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 

1% ao mês, a partir do evento disponibilização da negativação e a 

correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na 

Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que dispõe a primeira parte 

do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002172-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002172-08.2017.8.11.0037 Reclamante: FERNANDES 

RODRIGUES DE SOUZA Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem 

preliminares, passo ao mérito. Declaro a conexão entre os autos 

1002172-08.2017.811.0037 e 1002173-90.2017.811.0037, visto que se 

referem a fatos semelhantes, as negativações são contemporâneas, e 

figura no polo passivo o mesmo grupo econômico. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de dívida em 

face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência com a 

mesma. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar que a Reclamada se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez que juntou 

inúmeras faturas do cartão de crédito (id. 9622032) contendo registro 

analítico das compras, inclusive em lojas desta cidade de Primavera do 

Leste, capazes de demonstrar a existência de relação contratual entre as 

partes e o inadimplemento a ensejar a inscrição dos dados em cadastros 

de proteção ao crédito. Sobre tais faturas, não houve impugnação 

específica, conforme se confere da impugnação genérica juntada. 

Ademais, consta ainda no id. 9622039 um histórico extenso de 

negativações que mostram o perfil creditício da parte reclamante. 

Observe-se, daquela relação, a periodicidade constante de inscrições 

negativas e respectivas baixas, e se bem analisadas estão em época 

compatível com as que ora estão sendo objeto de impugnação. Logo, 

conclui-se pela impertinência do dever ressarcitório a suposto dano 

extrapatrimonial. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

opino PELA IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Sem 

custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de 

má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Apense aos 

autos conexos 10025173-90.2017.811.0037 acima já referidos. SUBMETO 

o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDES RODRIGUES DE SOUZA (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002173-90.2017.8.11.0037 Reclamante: FERNANDES 

RODRIGUES DE SOUZA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem preliminares, 

passo ao mérito. Declaro a conexão entre os autos 

1002172-08.2017.811.0037 e 1002173-90.2017.811.0037, visto que se 

referem a fatos semelhantes, as negativações são contemporâneas, e 

figura no polo passivo o mesmo grupo econômico. Pleiteia a Reclamante 

indenização por danos morais e declaração de inexigibilidade de dívida em 

face da inserção de seu nome em cadastro de restrição de crédito 

promovida pela Reclamada, alegando que desconhece o débito 

negativado. A Reclamada, em contestação, alega que a reclamante é sua 

cliente e que, a inscrição negativa diz respeito a inadimplência com a 

mesma. Requer a improcedência dos pedidos iniciais. No caso em tela, 

tratando-se de relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da 

prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio 

na relação processual. Cumpre ressaltar, porém, que a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, art. 373, II), vez 

que não juntou nenhum documento, devidamente assinado, capaz de 

demonstrar a existência de relação contratual entre as partes que 

pudesse ensejar a inscrição dos dados da Reclamante em cadastros de 

proteção ao crédito. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a 

ilicitude do valor cobrado da demandante, ensejando a declaração de 

inexigibilidade do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados 

negativos. Quanto ao dano moral, diante do julgamento simultâneo dos 

autos 1002172-08.2017.811.0037, pela improcedência, e tendo naqueles 

autos negativação anterior, aplico a Súmula 385, do STJ, para afastar a 

condenação em danos morais. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino PELA PARCIAL PROCEDENCIA dos pedidos da 

exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes 

autos, no valor de R$ R$ 49,06 (quarenta e nove reais e seis centavos), 

proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 

este B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 

(dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS 
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PAGADORES; C) Julgar improcedente o pedido de danos morais. Com 

arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sem custas ou honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada 

litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, art. 55). Apense-se este feito aos 

autos conexos 1002172-08.2017.811.0037. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos 

no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011091-95.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RILDO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

RAFAEL FURTADO AYRES OAB - DF0017380A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 8011091-95.2016.8.11.0037 Reclamante: RILDO MACHADO 

Reclamada: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas 

entranhadas no processo, não se vislumbrando a necessidade de 

produção de prova oral. 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 ao julgamento do mérito. 

Pleiteia o Reclamante indenização por danos morais em razão da inserção 

do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, promovido pela 

Reclamada, ao argumento de que desconhece o referido débito e não 

possui qualquer relação jurídica com a empresa demandada. Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte Reclamada, devidamente intimada, deixou 

de apresentar contestação em tempo hábil, tornando-se desta forma, 

revel. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo 

autor, prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. Nesse sentido, necessário acrescentar que a falta de contestação, 

quando leve a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de 

provar os fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção 

de prova pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)?. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente. Assim 

sendo, não tendo a Reclamada se desincumbido do dever de provar suas 

alegações ante a hipossuficiência do consumidor, em consonância com o 

art. 6º, VIII, CDC, e o art. 373, II, NCPC, tenho por verdadeiros os fatos 

narrados na inicial. Corroborando: “RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

ORIGEM DO CRÉDITO CEDIDO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA. FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR. FRAUDE EVIDENCIADA. ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. 

FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A simples comprovação de cessão de 

crédito por meio de documento elaborado entre cedente e cessionário, 

desacompanhada de documentos que demonstra a origem do crédito, não 

é suficiente para afastar a presunção de fraude. 2. (...) 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. 3. Havendo 

fraude na celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 

4. (...) (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

318714820128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Julgado em 21/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014) 

(negritei)”. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do 

valor cobrado do Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade 

do valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgão de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor 

cobrado da Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade do 

valor discutido nos autos e a exclusão dos dados negativos. Ademais, 

diante da inserção dos dados da parte autora nos referidos órgãos de 

proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação 

pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo 

moral. Corroborando: “APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. A 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito constitui ilícito que 

gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. - Reconhecida a 

inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição negativa indevida. 

DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MINORAÇÃO. O valor da condenação 

por dano moral deve observar como balizadores o caráter reparatório e 

punitivo da condenação. (...). Precedentes do e. STJ. Ausente prova da 

má-fé impõe-se manutenção na forma simples. RECURSO DA PARTE RÉ 

PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70068842368, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 28/04/2016)”. 

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino PELA 

PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE 

O DÉBITO discutido nestes autos no valor de R$ 906,54 (novecentos e 

seis reais e cinqüenta e quatro centavos), proibindo a Reclamada de 

efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos 

juizados especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo 

máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO 

DE MAUS PAGADORES; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da 

negativação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002626-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DE MOURA CRUZ (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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Processo nº 1002626-85.2017.8.11.0037 Promovente: LETICIA DE MOURA 

CRUZ Promovido: VIVO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme 

art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação 

com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando a 

necessidade de produção de prova oral. Inicialmente, em razão da 

ausência de pedido de desistência no autos, deixou de analisar a 

preliminar suscitada em sede de contestação relativo a eventual pedido de 

desistência do feito que pudesse ser formulado pela parte autora. Afasto 

o requerimento da parte promovente pela juntada de documento físico 

emitido pelo SPC/SERASA ou CDL Local, uma vez que incontroversa a 

negativação efetuada, já que alegado pelo reclamado ser esta lícita em 

razão do inadimplemento de faturas pelo autor. Passo ao mérito. Alega a 

Reclamante que teve seus dados incluídos indevidamente nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada, por débito que alega desconhecer, 

pois não celebrou contrato com a ré. Requer, portanto, a declaração de 

inexigibilidade da dívida, exclusão da negativação e indenização por danos 

morais. A Reclamada, em sua defesa, alega que os valores negativados 

são devidos, visto que a autora contratou serviços telefônicos, 

utilizando-se do mesmo, deixando, contudo, de adimplir com suas 

obrigações. Requer, portanto, a improcedência da ação. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que o Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do NCPC, e comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes com a juntada de áudio em mp3, constando a confirmação de 

dados pessoais do Reclamante. Corroborando: RECURSO INOMINADO - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - NECESSIDADE DE PERÍCIA 

FONOAUDIOLÓGICA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO 

NOME DA PARTE RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - 

RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - 

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANO 

MORAL INEXISTENTE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em 

incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da 

necessidade de realizar perícia fonoaudiológica, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além 

de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de 

provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. 2. Tendo a parte recorrida apresentado o áudio de ligação 

telefônica que comprova a existência de relação jurídica entre as partes, 

resta afastada a alegação de fraude. 3. Não pratica ato ilícito a empresa 

que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor 

nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 

4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou 

procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a 

adimplir a dívida. 5. Não havendo demonstração da fraude alegada, não há 

se falar em inexistência de débito e danos morais. 6. Sentença mantida por 

seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 

9 .099 /95 .  ( P r o c e d i m e n t o  d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  C í v e l 

781400920168110001/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Dessa feita, o conjunto 

probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada 

entre as partes e, não impugnada pela parte Autora a existência do débito 

demonstrado pelo Reclamado, concluo pela improcedência dos pedidos 

autorais. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta 

ilícita ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em 

ocorrência de dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos 

necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o 

dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte 

reclamada na ocorrência do fato danoso. Conclui-se, ainda, que devido ao 

fato da parte autora ter alterado a verdade dos fatos, para obter 

vantagem, pois utilizou o judiciário para fim contrário, com o intuito de 

retirar todas as restrições de seu nome sem pagar o débito, agiu de má-fé 

tentando induzir esse juízo ao erro, com fulcro nos art. 79 e 80 do CPC. 

Evidente a má-fé da parte reclamante pois tenta, de forma desprezível, 

utilizar-se da justiça para fins escusos, para ilegalmente se ver livre de 

dívida de excesso de consumo para a qual contribuiu. POSTO ISTO e por 

tudo mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, e ainda RECONHEÇO litigância de má-fé e, por conseguinte, 

CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado atribuído à causa, custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa, com fulcro nos artigos 80 e 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. Com arrimo no que dispõe o inciso I do 

art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002965-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANDILMA NOGUEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002965-44.2017.8.11.0037 Promovente: JANDILMA 

NOGUEIRA LIMA Promovido: OI S.A SENTENÇA Dispensando o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento antecipado da lide 

se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na medida em que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da produção de 

outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito da presente 

demanda. Postula a Reclamante, declaração de inexistência de débito, bem 

como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças indevidas de 

faturas de consumo, sem, contudo, utilizá-las. A Reclamada sustenta, em 

síntese, que houve utilização dos serviços, sendo os mesmos cancelados 

por inadimplência da Requerente. Requer a improcedência da ação. 

Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico que o 

Reclamante juntou aos autos documentos que comprovam os fatos 

constitutivos do seu direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, 

artigo 373, do NCPC, uma vez que apresentou extrato das cobranças 

realizadas. Ademais, a Reclamada não colacionou aos autos qualquer 

documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, 

não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, 

tampouco apresentou as faturas de utilização dos serviços, sequer 

contestou os números de protocolos apresentados pela Promovente. De 

igual forma, devidamente comprovado os danos extrapatrimonais, 

porquanto a atitude arbitrária da Reclamada causou à parte Reclamante 

dano passível de ser indenizado, notadamente porque o consumidor não 

pode ficar à mercê de cobranças injustificadas. Assim, tenho que o caso 

vertido nos autos ultrapassa a seara do mero aborrecimento, devendo 

haver a reparação moral, ante o desrespeito e descaso com que as 

empresas Reclamadas agiram perante a consumidora, porquanto se 

recusaram a atender a solicitação da Reclamante, bem ainda, efetuou 

cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das reiteradas tentativas infrutíferas 

para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, gera 

desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, opino PELA PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) 

DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido nestes autos relativos a linha 

telefônica de nº (66)3498-8843, proibindo a Reclamada de efetuar 

qualquer tipo de cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 

200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados 

especiais; B) DETERMINAR que a reclamada, proceda, no prazo máximo 

de 05 (dias), o CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até 

o limite do valor de alçada dos juizados especiais; C) CONDENAR a 

reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 

14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização da negativação e a correção monetária pelo INPC a partir 

da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. 

MANTENHO a liminar concedida no Id nº 9021739. Com arrimo no que 

dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a 

via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 
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anotações e cautelas legais. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de 

Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro 

de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012068-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DOS SANTOS BEDNARSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012068-87.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. Afirmando que nunca solicitou qualquer serviço da 

promovida. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato firmado entre as partes, conforme faz prova através do Termo 

de Adesão e Contratação de Serviço, assinado pela requerente e 

anexado com a contestação. Aduz, que a negativação é legítima, ante a 

inadimplência. A promovida trouxe aos autos além de cópia do Termo de 

Adesão e Contratação de Serviço assinado pela promovente, também 

documentos pessoais e comprovante de residência, apresentados no 

momento da contratação, e ainda registro de chamadas realizadas, 

comprovando assim a contratação e o debito, o que teria ensejado a 

negativação. A parte autora, por sua vez, impugnou à contestação 

mudando a versão dos fatos narrada na inicial, afirmando que apesar de 

ter contratado com a empresa requerida, não possui débitos pendentes, 

não estando inadimplente. Examinando o conjunto probatório, verifica-se 

que a firma aposta nos documentos apresentados pela requerida guardam 

grafia semelhante com aquela apresentada nos documentos anexos a 

exordial. Além do que a autora não apresentou nenhuma justificativa que 

pudesse dar causa que aqueles documentos e assinaturas constante nos 

referidos documentos não fossem da mesma, tendo inclusive confirmado 

a contratação na impugnação à contestação. Uma vez provada à 

contratação, e não tendo a autora juntado nenhum comprovante de 

pagamento dos débitos, resta provada também a existência dos débitos 

que originaram a negativação. Dessa maneira, ante as circunstâncias em 

que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, 

permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, 

os quais, muito provavelmente ocorreram da forma narrada na 

contestação. 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. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, de 

forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não cumprir com suas 

obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a parte reclamante agiu, 

irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação declaratória de 

indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito, afirmando que 

nunca solicitou os serviços da requerida. Restou evidente que a parte 

demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando 

vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código 

de Processo Civil. Pelo exposto, julgo improcedente a pretensão deduzida 

na inicial. E condeno a parte reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, 

do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove 

por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais 

e honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o 

valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da Promovida. 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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000469-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILSON FERREIRA VILELA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000469-42.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações da 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pela requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome da promovente ao rol de inadimplentes. A 

promovida formulou pedido contraposto e requereu a condenação do 

promovente ao pagamento de R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três 

centavos). A parte autora por sua vez, apresentou impugnação à 

contestação sustentando que há necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Contudo, 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 robusto 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 juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. 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. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 
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que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Por outro lado, julgo procedente o pedido contraposto, bem 

como opino pela condenação da parte promovente ao pagamento do valor 

R$ 21,43 (vinte e um reais e quarenta e três centavos), acrescido de juros 

de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da 

inadimplência. Após o trânsito em julgado, a parte promovente deverá ser 

intimada, através de seu advogado, para cumprir voluntariamente a 

sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do NCPC, sob pena de 

cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual 

de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da obrigação. 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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000743-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON ALVES MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000743-06.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

Afirmando que nunca contratou com a reclamada. No documento acostado 

à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante 

pela reclamada. A parte requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. No caso, foram juntadas várias faturas, inclusive com 

pagamento, contendo movimentação de compras, débitos e inclusive nelas 

contém exatamente o mesmo endereço indicado na petição inicial como 

sendo do autor (id. 6747621). No id. 6747622 costa a comprovação do 

endereço do reclamante perante a SERASA, e no id. 6747621 se verifica 

que anos atrás o reclamante já tinha relação jurídica com a reclamada, 

tanto que negativado por duas vezes, à época. Portanto, não vislumbro 

fraude ou inexistência de relação jurídica. Atento ainda à impugnação, não 

houve por parte do reclamante impugnação específica sobre os 

documentos juntados. Pelo exposto, julgo improcedente o pedido. 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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de 

fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000599-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000599-32.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. A requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato firmado com a 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento ou gravação telefônica, apto a provar a existência da 

contratação e do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

Contudo, pelo que evidenciam os documentos trazidos aos autos, 

especificamente o extrato das negativações juntado com a inicial, se vê 

que a parte reclamante conta com outras restrições comerciais, inclusive 

anteriores à restrição objeto da presente ação. A reclamante não 

comprova que as outras restrições comerciais efetivadas no seu nome e 

CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial imposta pela 

reclamada não trouxe nenhum prejuízo a reclamante. Dessa forma, no que 

concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, 

verifica-se que a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se 

dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os 

noticiados no extrato do SPC. Não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Entendimento esse confirmado pela súmula 385 do STJ, senão 

vejamos: “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Julgo improcedente o pedido de dano moral. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000744-88.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNS FRANCIS PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000744-88.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. A parte 
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promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. A requerida por sua vez, contesta as alegações do 

requerente, alegando que o débito ensejador da negativação, é decorrente 

de contrato firmado entre as partes. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência. Como se vê através dos documentos anexados com 

a contestação, a requerida trouxe aos autos Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços, devidamente assinado pelo requerente, bem 

como, documentos pessoais apresentados no momento da contratação, 

comprovando assim, a contratação e o débito, o que justificou o 

encaminhamento do nome do promovente ao rol de inadimplentes. A 

promovida formulou pedido contraposto sem especificar o valor do 

pagamento requerido. A parte autora por sua vez, apresentou impugnação 

à contestação sustentando que há necessidade de realização de perícia 

grafotécnica. Contudo, 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 robusto 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 juntados na contestação e as alegações 

da parte reclamante, infere-se que não ocorreu a indevida negativação. 

Estando em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF da parte 

promovente nos órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício 

regular de direito. E por qualquer ângulo que se analise a questão, se 

evidencia a má-fé do promovente, que distorce a sequência fática, 

obviamente para obter ganho indevido, consistente na não almejada 

indenização por danos morais. 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. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma ardilosa, ajuizou ação com a intenção de não 

cumprir com suas obrigações e enriquecer-se ilicitamente. No caso, a 

parte reclamante agiu, irrefutavelmente, de má-fé, ao ingressar com ação 

declaratória de indenização por danos morais em decorrência do ato ilícito. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida na inicial. E condeno a parte 

reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em 20% (vinte por cento), sobre o valor da causa, conforme art. 

55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores 

da Promovida. Por outro lado, julgo improcedente o pedido contraposto, já 

que a requerida deixou de apontar o valor específico do referido pedido de 

pagamento. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000596-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000596-77.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um 

débito que não reconhece. A requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação é decorrente de contrato firmado com a 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Destarte, conquanto tenha a reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento ou gravação telefônica, apto a provar a existência da 

contratação e do débito que motivou a negativação. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida contratação. 

Contudo, pelo que evidenciam os documentos trazidos aos autos, 

especificamente o extrato das negativações juntado com a inicial, se vê 

que a parte reclamante conta com outras restrições comerciais, inclusive 

anteriores à restrição objeto da presente ação. A reclamante não 

comprova que as outras restrições comerciais efetivadas no seu nome e 

CPF são indevidas, concluindo-se que a restrição comercial imposta pela 

reclamada não trouxe nenhum prejuízo a reclamante. Dessa forma, no que 

concerne aos danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, 

verifica-se que a parte autora possui OUTRAS RESTRIÇÕES. Não pode se 

dizer moralmente atingido aquele que possui outra restrição, como os 

noticiados no extrato do SPC. Não é possível reconhecer que o 

consumidor tenha experimentado com a inscrição indevida qualquer 

sentimento vexatório ou humilhante, porque a situação não lhe seria 

incomum. Entendimento esse confirmado pela súmula 385 do STJ, senão 

vejamos: “Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” Pelo exposto, 

julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a 

inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte requerente das entidades de restrição ao 

crédito. Julgo improcedente o pedido de dano moral. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011945-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAISA BRITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011945-89.2016.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

Afirmando que nunca contratou com a reclamada. No documento acostado 

à inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante 
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pela reclamada. A parte requerida contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com a 

requerente. Aduz, que a negativação é legítima, ante a inadimplência da 

parte requerente. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, a 

mesma apresentou uma gravação telefônica em que é oferecido um plano, 

contudo não há aceite por parte da reclamante, nem mesmo confirmação 

dos dados da mesma, que fossem aptos a provar a contratação e a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-55.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEMIO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010544-55.2016.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A parte requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de culpa 

exclusiva de terceiro, bem como que não há que se falar em ato ilícito por 

parte da mesma. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não 

apresentou qualquer documento ou gravação telefônica aptos a provar a 

contratação e a existência do débito que motivou a negativação em 

questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do nome 

da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a reclamada pagar 

ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001200-38.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SILVEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001200-38.2017.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito de maneira 

indevida, por débito que desconhece. A parte reclamada, em sua peça de 

bloqueio, assevera que firmou Contrato de Cessão de Direitos Creditórios 

com o BANCO DO BRASIL S/A, sendo totalmente legítima a cobrança e a 

negativação perpetrada. Aduz que a negativação é decorrente da 

inadimplência da reclamante em relação a utilização de crédito de cheque 

especial junto ao cedente. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da reclamante pela empresa 

reclamada. Conquanto a reclamada tenha aduzido ser lícita a negativação 

do nome da reclamante, ante a sua inadimplência, não apresentou cópia 

do contrato que menciona, que comprovaria a relação jurídica existente 
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entre a reclamante e o Banco do Brasil S/A, que teria cedido direitos 

creditórios. Cabe ao réu que alegar fato impeditivo da autora, provar o 

alegado, sob pena de prevalecer à versão posta na inicial. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da 

reclamante para a referida contratação. No entanto, no que concerne aos 

danos morais, em análise à declaração juntada nos autos, verifica-se que 

a parte autora, por ocasião do ajuizamento da ação, possuía outras 

negativações, inclusive anteriores a negativação objeto da ação. Não 

pode se dizer moralmente atingido aquele que, em face de sua postura 

financeira, possui outras negativações, sem sequer se preocupar em 

liquidar o débito que as originou, como o noticiado no extrato anexo. 

Entendimento esse confirmado pela súmula 385 do STJ, senão vejamos: 

“Súmula 385 - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” Assim, não há o que se 

falar de abalo de crédito, e, consequentemente indenização por dano 

moral. Não é possível reconhecer que o consumidor tenha experimentado 

com a inscrição indevida qualquer sentimento vexatório ou humilhante, 

porque a situação não lhe seria incomum. Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do 

débito mencionado na inicial e, determinar o cancelamento da inscrição do 

nome da requerente das entidades de restrição ao crédito. Expeçam-se os 

ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA VILELA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN LUIS GOMES MENDONCA OAB - MT0022597A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000349-96.2017.8.11.0037 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que não reconhece. 

No documento acostado à inicial ficou demonstrada a negativação do 

nome da parte reclamante pela reclamada. A requerida contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato firmado com a requerente. Aduz, que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte requerente. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento ou gravação 

telefônica aptos a provar a contratação e a existência do débito que 

motivou a negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante para a referida 

contratação. A inserção do nome da parte requerente nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a 

conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da reclamante, decorrente da negativação de seu nome, 

não pode ser classificada como muito intensa. O reclamado é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Feitas as ponderações 

supra, considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em 

R$ 3.000,00. Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na 

inicial e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos 

morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIS STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000436-52.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CLEBER LUIS 

STEFFEN REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência de instrução, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC. Preliminar 

Ilegitimidade passiva Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

apresentada pela parte reclamada, tendo em vista que, ao contrário do 

que a mesma sustenta, o endosso tratado no processo é translativo, 

conforme Certidão emitida pelo Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de 

Primavera do Leste – MT. Assim, a reclamada é responsável pelo título de 

crédito protestado e por todos os efeitos dele decorrentes. Litisconsórcio 

necessário Rejeito a preliminar de litisconsórcio necessário. O endosso 

translativo transfere ao endossatário todos os riscos e defeitos do título, 

inclusive o risco de protesto indevido. Contudo, caso o endossatário 

venha a sofrer prejuízos em virtude do endosso, nada impede o direito de 

regresso contra o endossante. Do Interesse de Agir O exercício do direito 

de ação deve estar fundado no interesse de agir, de modo que seja obtido 

um provimento jurisdicional necessário e útil com a demanda, do ponto de 

vista processual. O direito de agir decorre da necessidade da intervenção 

estatal, sempre que haja resistência à pretensão da parte requerente. O 

interesse de agir, requisito instrumental da ação, de acordo com os 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, verifica-se "se a parte sofre 

um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse 

prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais" 
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(Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 

I/55-56). Assim, localiza-se o interesse processual não apenas na 

utilidade, mas especificamente na necessidade do processo a viabilizar a 

aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Por outro lado, o interesse 

processual, como as demais condições da ação, deve ser visto sob o 

ângulo estritamente processual e consiste em poder a parte, em tese, 

buscar a tutela jurisdicional, independentemente de, ao final, o pedido ser 

julgado procedente ou improcedente. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a parte requerida praticou ato ilícito, que 

lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o interesse processual, 

pois a parte que se sente lesada tem necessidade de ir a juízo para 

pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. Mérito No caso em 

epígrafe resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c 

art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes 

ao microssistema consumerista. Sustenta a parte reclamante que teve seu 

nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela reclamada em 

virtude do protesto de dois títulos de créditos que juntos somam o valor de 

R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Contudo, a parte reclamante alega 

que desconhece os títulos levados a protesto e que os mesmo foram 

emitidos sem o seu aceite. A reclamada, em sua peça de bloqueio, afirma 

que não é responsável pela legitimidade do débito, pois somente realiza o 

protesto do título inadimplido apresentado pelo endossante, figurando 

apenas como mero apresentante dos títulos. Contudo, as argumentações 

da parte reclamada não merecem prosperar. Analisando a certidão 

positiva apresentada pela parte reclamante, observa-se que as duplicatas 

levadas a protesto foram transmitidas a parte reclamada através de 

endosso translativo. Em se tratando de endosso translativo, o endossador 

transfere ao endossatário o título e todos os direitos nele incorporados. 

Nessa modalidade, todos os riscos e intempéries relativas ao título são 

transferidas ao endossatário, inclusive o risco de protesto indevido. 

Dessa forma, cabia a reclamada apresentar os títulos de crédito levados a 

protesto para demonstrar que os mesmos possuem os requisitos 

previstos no art.2º, §1º, inciso I a IX da Lei nº 5.474/68, bem como que 

possuem o aceite da parte reclamante. A parte reclamada não apresentou 

nenhum documento. Assim, não é possível saber se as duplicatas levadas 

a protesto possuem aceite, se estão acompanhadas de comprovante de 

entrega de mercadorias ou de comprovante de prestação de serviços, 

consequentemente, não é possível saber se os títulos de crédito possuem 

condições de exigibilidade. Dessa forma, a reclamada não se desincumbiu 

de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da parte 

reclamante, não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 373, II do 

CPC. É valido ainda destacar que a responsabilidade da empresa 

reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 

do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada protestou indevidamente o nome do reclamante. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

o protesto indevido, por si só, é causado de dano moral, dispensando-se a 

prova de sua ocorrência, pela natural suposição de que com a 

negativação do nome, automaticamente os prejuízos à moral surgem de 

imediato, pela exposição negativa da pessoa na praça onde reside, 

trabalha ou tem suas atividades empresariais. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte requerente, decorrente da negativação de seu 

nome, pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. As reclamadas são, sabidamente, empresas de grande 

porte. Analisando os documentos trazidos pela parte reclamante, 

observa-se que os protestos tratados no presente processo são as 

únicas anotações no seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula 

nº 385 do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a reclamada 

inscreveu o nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito 

não havia nenhuma negativação preexistente. Portanto, considero 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$8.000,00 (oito 

mil reais). Ex Positis, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC, decido pela 

procedência em parte da pretensão deduzida para suspender o protesto 

das duplicatas discutidas no presente processo; por fim, condenar a 

reclamada ao pagamento de indenização por danos morais a parte 

reclamante, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 

1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de 

Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data 

(Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça). Oficie o órgão restritivo para 

que efetue a BAIXA DEFINITIVA das restrições no nome da parte autora 

referente as duplicatas mercantis objeto do presente processo. Oficie o 

Cartório do 2º Ofício Notarial e Registral de Primavera do Leste – MT, para 

que proceda a suspensão e/ou sustação dos protestos dos títulos objeto 

de discussão nestes autos. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. 

Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei. Publique-se. Intime-se. 

Às providências. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011329-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MAYARA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO OAB - MT0022161A (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: 8011329-17.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CINTIA MAYARA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Sustenta a 

parte reclamante que seu ex-marido contratou em seu nome pacote de 

serviços da reclamada. Contudo, a autora afirma que jamais autorizou que 

ele realizasse negócio jurídico em seu nome. A reclamante alega que 

passou a receber diversas cobranças de serviços que ela não usufruía, o 

que fez com que ela entrasse em contato com o Serviço de Atendimento 

ao Cliente – SAC da reclamada solicitando o cancelamento dos serviços, 

porém a empresa requerida está se negando a encerrar o contrato sob o 

argumento de que a pessoa que contratou os serviços encontra-se em 

débito. Não tendo outra alternativa, a parte reclamante ingressou em juízo 

requerendo a inexigibilidade dos débitos, o cancelamento dos serviços, 

bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por 

dano moral. A parte reclamada contesta a presente ação afirmando que a 

parte autora é titular do terminal fixo (66) 3498-8619, contrato número 

5044632640, Plano Velox Residência, bem como OI TV nº22713653. Narra 

que não houve qualquer ilegalidade na instalação, pois esta ocorreu 

mediante aceite, autorização e ciência da parte autora. Em que pese tenha 

a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por 

danos morais, não comprovou a regularidade da contratação dos serviços 

que oferece. Não existe no processo nenhum documento ou áudio 

indicando que a parte reclamante solicitou os serviços oferecidos pela 

reclamada e na ausência de documentos probatórios, deve prevalecer a 

versão posta na petição inicial visto que as telas do sistema são 

consideradas provas unilaterais. Além da ausência de documentos, a 

parte reclamada não impugnou o protocolo de atendimento apresentado 

pela parte reclamante e nada disse a respeito do pedido de cancelamento. 

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar 

a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a 

incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos 

impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção 

passar a ser favorável a ela. Diante disso, cabia a requerida trazer aos 

autos provas que indicassem a regularidade da contratação dos serviços 
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pela autora, o que não foi feito. Assim a ré não comprovou fatos 

modificativos ou extintivos do direto da parte requerente, não cumprindo o 

ônus processual previsto no 373, II do CPC. Resta, portanto, configurada a 

falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. Com relação aos danos morais, não vejo nenhum 

gravame mereça reparação. A parte reclamante apenas recebeu mera 

cobrança, não tendo sido registrada qualquer restrição comercial em seu 

nome e em seu CPF. Assim, diante dos elementos e evidência 

apresentados, o que se divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela 

parte reclamante não excedem ao patamar de contrariedades. Dar 

procedência ao pedido de indenização seria consagrar a banalização dos 

danos morais, importante conquista jurídica trazida a partir do Texto 

Constitucional de 1988, reservada aos casos em que, realmente, se 

configure a dor, o sofrimento, a humilhação ou a exposição pública. Pelo 

exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada na 

inicial, para: 1) declarar a inexigibilidade dos débitos oriundo do contrato 

discutido no presente processo; 2) cancelar o contrato de prestação de 

serviços existente em nome da parte reclamante. Decisão sujeita à 

homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-53.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VAGNER ZANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO LUIZ VELLOZO OAB - MT0019956A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010182-53.2016.8.11.0037 REQUERENTE: VAGNER ZANCO 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Sustenta a parte 

reclamante que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de 

inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito pela parte reclamada, em 

virtude de débito no valor de R$235,34 (duzentos e trinta e cinco reais e 

trinta e quatro centavos). Contudo, a parte reclamante alega que nunca 

possuiu linha telefônica e nunca contratou serviços da reclamada. A parte 

reclamada por sua vez contesta a presente ação afirmando que a parte 

reclamante era titular do serviço de TV por assinatura OI TV, que foi 

cancelado por inadimplência. Aduz que durante o contratou houve 

solicitações de reparos e pedido de informações, o que deixa claro a 

legítima utilização e contratação do serviço pela parte reclamante. Em que 

pese tenha a reclamada alegado que agiu no exercício regular do direito 

de cobrar pelos serviços prestados e ter apresentado cópia de telas do 

sistema que indicam a existência de linha telefônica em nome da 

reclamante, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

contratação do serviço que ela oferece. Não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte reclamante, a fim de comprovar a relação 

jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

posta na inicial, vez que as cópias das telas do sistema apresentadas pela 

parte reclamada são consideradas como provas unilaterais. Cumpre 

esclarecer que as telas do sistema são documentos obtidos no sistema de 

software da reclamada e podem ser facilmente alterados pelos 

operadores do sistema para desvirtuar a realidade dos fatos, não servido 

portanto como meio de prova. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. Envereda-se por 

esse talho: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA POR PARTE DO 

DEMANDADO. ÔNUS DA PROVA DO DEMANDADO. ART. 333, II DO CPC. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

SENTENÇA REFORMADA. O autor alega ter sido inscrito em cadastros de 

inadimplente por dívida inexistente, já que nunca contratou com o 

requerido. Houve a juntada do documento que comprova a inscrição (fls. 

29/30). Ônus do demandado de comprovar o contrato gerador do débito a 

ensejar a informação de inadimplência do autor. Contrato juntado aos 

autos sem a devida assinatura do consumidor. Telas de sistema inseridas 

que não se prestam a fazer prova do negócio firmado entre as partes, 

pois unilaterais. Art. 333, II, do CPC. Devida, assim, a desconstituição do 

débito. A inclusão indevida de nome em órgão de proteção ao crédito 

configura o dano moral in re ipsa. Configurados os danos morais pela 

inscrição indevida, a conseqüência o dever de indenizar. Valor 

indenizatório que deve ser fixado em R$ 7.000,00, pois de acordo com os 

parâmetros destas Turmas Recursais. Sentença reformada. RECURSO 

PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 71005113147, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva 

Raabe, Julgado em 22/10/2014). Diante disso, a reclamada não se 

desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da 

parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 

373, II do CPC. Infere-se, portanto, que a inclusão dos dados pessoais da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma 

indevida. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir condutas que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte requerente. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo 

não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

parte reclamada é, sabidamente, uma empresa de grande porte. 

Analisando o extrato de restrições trazido pela parte reclamante, 

observa-se que a restrição tratada no presente processo é a única 

anotação em seu nome. Não se aplica no presente caso, a Súmula nº 385 

do E. STJ, tendo em vista que na ocasião em que a ré negativou o nome da 

parte reclamante não havia nenhuma negativação preexistente. Em 

pesquisa ao sistema PJE não é possível notar outras ações tratando de 

restrições indevidas. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$6.000,00 (seis mil reais), 

tendo em vista a existência de restrição posterior. Pelo exposto, decido 

pela procedência em parte da pretensão formulada na inicial, para: 1) 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela 

reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a parte reclamante 

R$6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição 

do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito; 3) 

determino a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito. Decido pela improcedência do pedido contraposto 

feito junto a contestação. Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a 

determinação do item “3” não seja cumprida. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJE. Com o 
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trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. Em caso de 

pagamento do valor da condenação/transação, com a concordância da 

parte credora, sendo necessária a expedição de alvará judicial, fica desde 

já autorizado a sua expedição, observando-se em caso de transferência 

para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula conferindo poderes 

para "receber, dar quitação" no instrumento procuratório. Às providências. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. 

Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE APPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003840-14.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ADRIANE APPIO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos etc., Certo é que se mostra lícito às 

partes buscarem a finalização de demandas mediante concessões 

mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as diversas 

questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão-somente a 

satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, homologando a 

manifestação da vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro 

que as partes são capazes e nada obsta a homologação da transação 

celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação 

ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da 

sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de 

Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo apresentado (id 

10829136), outro caminho não há senão a homologação da transação 

pactuada nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publicada no sistema PJE. Após, 

arquive-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95 Luiz 

Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. P. Leste-MT, 

26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002163-46.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA (REQUERIDO)

NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

LARISSA XAVIER DE SOUZA OAB - MT23564-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1002163-46.2017.8.11.0037 Requerente: MARIA INES 

FERNANDES Requerido: NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME e 

ANTONIO HUMBERTO PINTO DE SOUZA. Vistos, etc. RELATÓRIO 

Dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA interposta pelo MARIA INES FERNANDES em desfavor de 

NOVOLAR COMERCIO DE MOVEIS LTDA-ME e ANTONIO HUMBERTO 

PINTO DE SOUZA, todos com qualificação nos autos. Fundamento. Decido. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Em síntese, sustenta a parte 

reclamante que é credora da parte reclamada, no valor de alugueis 

vencidos de 08/03/2017, 08/04/3017 e entre 08/05/2017 a 18/05/2017, 

oriunda de não pagamento de aluguel, taxas referentes ao imóvel e multa 

contratual, visto que os reclamados se abstiveram de cumprir com as 

obrigações expressas em contrato de aluguel firmado entre as partes. Os 

reclamados em sua defesa negam os fatos da inicial, sob a alegação de 

que o valor requerido pela requerente é excessivo e deve haver 

descontos referentes as benfeitorias realizadas no imóvel, bem como a 

não aplicação da multa devido ao fato da empresa requerida ter falido. 

Resta incontroverso nos autos os alugueis em atraso, bem como as taxas 

referentes a conta de energia não paga e a condição de benfeitoria 

realizada no imóvel. Contudo os reclamados requerem nulidade de 

clausula contratual referente as condições de abatimento em relação as 

benfeitorias, pelo qual considero inviável uma vez que a estipulação 

contratual foi devidamente aceita pelas partes e a falência da reclamada 

não restou comprovado nos autos. Ainda, quanto a sustentação da 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor pelos reclamados, esta não 

se aplica, tendo em vista tratar de contrato particular de aluguel, sendo 

devidamente aplicado o Código Civil. Da análise dos autos, verifico que 

razão assiste a requerente, de modo que os valores requeridos na inicial 

são devidos ante a estipulação contratual e fatos incontroverso nos 

autos. Por tais motivos, entendo pela procedência do pedido de forma 

integral ao exposto na inicial, devendo os reclamados pagar o valor de R$ 

8.166,66 (oito mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis 

centavos) a título de alugueis atrasados + faturas de energia em atraso no 

valor total de R$ 362,01 (trezentos e sessenta e dois reais e um centavo) 

e Multa contratual no importe de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), 

devidamente atualizado, a requerente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial e, por consequência, 

pela CONDENAÇÃO dos reclamados a pagar à parte autora a importância 

de R$ 12.728,67 (doze mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e 

sete centavos), acrescido de juros e correção monetária, devendo ser 

acrescido ainda, de correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data da 

última atualização, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. 

Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença acima. 

P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003825-45.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

ELOA KATIA SAMUELSSON OAB - MT23697/O (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1003825-45.2017.8.11.0037 Promovente: SEBASTIAO 

ALVES FERREIRA Promovido: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

OPINO. Passo a decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma 

vez que as provas entranhadas no processo são suficientes para o 

deslinde da causa, não havendo necessidade de provas orais. 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. Inicialmente, cumpre registrar que a prejudicial de mérito da 

PRESCRIÇÃO, não merece prosperar, haja vista que o prazo prescricional 

no âmbito das relações de consumo, decorrentes de fato do produto ou do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 179 de 617



serviço é dado pelo comando inserto no art. 27 da Lei 8078/90, qual seja, 

o quinquenal, resta, portanto, dentro do prazo prescricional. Passo ao 

mérito. Alega a Reclamante cobrança indevida por parte da empresa 

Reclamada, sendo incluído seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida já quitada, em razão disso requer a condenação da reclamada 

ao pagamento de indenização por danos morais. A reclamada, em sede de 

contestação, alega que para que seja averiguado se a é cobrança feita ao 

autor é indevida ou não, precisa analisar os comprovantes de pagamentos 

das parcelas nº 06, 07, 08 e 09, do contrato de refinanciamento 02 0039 

467856 L, tendo em vista que as parcelas em questão constam em nosso 

sistema como abertas, em razão disso requer a improcedência da ação. 

Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do 

ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, alegando à parte 

autora a quitação de parcelas mensais, deixou de comprovar o fato, visto 

que não juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento para tanto, 

e o único comprovante juntado aos autos encontra-se ilegível. Logo, cabe 

à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. 

A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito de danos morais. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003958-87.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MARCOS PINHEIRO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO)

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1003958-87.2017.8.11.0037 Promovente: LUIZ MARCOS 

PINHEIRO BORGES Promovido: VIA VAREJO S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a decidir o feito 

com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as provas 

entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da causa, não 

havendo necessidade de provas orais. Rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva da Reclamada uma vez que a suposta ocorrência de fraude no 

boleto bancário não exime a responsabilidade do fornecedor. Passo ao 

mérito. Alega a Reclamante que adquiriu aparelho celular na loja on line da 

empresa Reclamada, e após a realização de cadastro foi gerado boleto 

para pagamento, e mesmo após a quitação do referido boleto, não 

recebeu o produto. Requer a condenação da Reclamada ao pagamento de 

danos materiais e morais. A Reclamada, em sede de contestação, alega 

que a parte autora não realizou a compra de qualquer produto no sítio 

eletrônico desta requerida, aduz ainda que a Autora foi vítima de um golpe, 

tratando-se de boleto frauduloso. Requer a improcedência da ação. 

Entendo que a ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a 

responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade 

exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor. Ademais, é certo 

que para localização dos dados do consumidor, especialmente seu 

endereço, valores da transação bancária e data de vencimento, os 

falsários se utilizaram de falha no sistema de segurança dos recorridos. 

Nesse sentido, colaciono jurisprudência: RECURSO INOMINADO. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PAGAMENTO EFETUADO. 

BOLETO FRAUDADO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL 

COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. A 

ocorrência de fraude no boleto bancário não exime a responsabilidade do 

fornecedor, pois trata-se de risco inerente à atividade exercida, não 

podendo ser imputado ao consumidor. A não entrega de produto adquirido 

pelo consumidor em razão de ter sido vítima de terceiros fraudadores 

configura dano moral in re ipsa. A situação se enquadra na teoria do risco 

da atividade desenvolvida pelos recorridos. Sentença reformada. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 388918520158110001/2016, , 

Turma Recursal Única - TJMT, Julgado em 13/07/2016, Publicado no DJE 

13/07/2016) CONSUMIDOR. E-COMMERCE - PRODUTO COMPRADO E NÃO 

ENTREGUE. PAGAMENTO POR BOLETO - CÓDIGO DE BARRAS 

FRAUDADO - BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. DEVER DE REPARAR O DANO 

MATERIAL CAUSADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPÓTESE DE 

REPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A geração 

fraudulenta de boleto bancário destinado ao pagamento pela aquisição de 

produto eletrônico na modalidade ecommerce é de responsabilidade da 

empresa de comércio eletrônico, salvo prova de culpa do consumidor ou 

de terceiro. 2. A mera suposição da existência de vírus e outras fraudes 

não apuradas, não afasta a responsabilidade da empresa ré pela 

reparação dos danos causados ao consumidor por defeito relativo à 

prestação do serviço, não sendo legítimo se exigir do consumidor o 

conhecimento técnico descrito em defesa, ainda mais quando não há 

evidências de que o consumidor tenha sido instruído sobre os riscos 

implicados na operação comercial. 3. Ademais, se esse tipo de fraude tem 

sido recorrente como afirmado pela própria ré, caberia a ela comprovar 

que seu site é seguro, mediante certificado ou outro documento 

equivalente, ou alertar o consumidor quanto a possível ocorrência de 

fraude consistente na modificação do código de barras do boleto bancário 

no momento do fechamento do pedido, ressaltando a necessidade de 

conferência do código de barra e do beneficiário, ou, ainda, instituir 

modalidade outra de emissão de boletos mais segura. 4. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na 

forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 6. Diante da sucumbência, nos 

termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95), 

condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor da causa. (Apelação Cível do Juizado Especial nº 

20151310002036 (903982), 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/DF, Rel. Asiel Henrique de Sousa. j. 03.11.2015, DJe 

06.11.2015). Assim, não há como afastar a responsabilidade dos 

recorridos pelos fatos descritos na inicial. O recorrente comprovou o 

pagamento do boleto, no valor de R$ 600,92 (seiscentos reais e noventa e 

dois centavos). Tal montante deverá ser-lhe restituído na forma simples, 

acrescido dos consectários legais. Quanto aos danos morais, entendo 

que eles também restaram configurados. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. No caso, o requerente, ao adquirir o 

produto tinha a legítima expectativa de poder utilizá-lo. Ao não recebe-lo 

teve sua expectativa frustrada, de modo a repercutir na sua esfera íntima, 

configurando, portanto, o dano moral. O montante da indenização, por 

danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano que a vítima 

sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que os recorridos 

não agiram com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do 

recorrente pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. Os recorridos também foram vítimas de falsários. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos pedidos da 

exordial para: A) CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos materiais sofridos, no valor de R$ 600,92 (seiscentos reais e 

noventa e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação; B) CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais sofridos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de 

juros de 1% ao mês, contados da citação. Sem custas ou honorários, 
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nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 9.099/95, 

art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao 

MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

acima. P. Leste-MT, 26 de fevereiro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-57.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MERLI OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DONIZETE ALVES CIRILO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000177-57.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ALEXANDRE MERLI 

OLIVEIRA LIMA REQUERIDO: JOSE DONIZETE ALVES CIRILO Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em síntese, sustenta o reclamante que é credor da parte 

reclamada, em relação a um cheque devolvido sem fundos, no valor total 

de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Consta na inicial que o reclamado 

pagou a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando o saldo devedor 

de R$ 11.000,00, (onze mil reais). Diante da inadimplência, a requerente 

requer a condenação do reclamado ao pagamento do saldo devedor, 

acrescido dos consectários legais. A parte reclamada, em sede de 

contestação aduz que o requerente não juntou qualquer documento capaz 

de comprovar causa debendi do título e que os encargos moratórios não 

podem incidir a partir do vencimento do cheque. Pois bem. O cheque, como 

título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que 

perfaz relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado 

pelo requerente a subsistência da divida, representada pela cártula de 

cheque, cumpre a parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do credor. Na contestação 

apresentada, o reclamado confessa que a dívida existe, apresentando 

apenas justificativas que não o isentam de cumprir sua obrigação (dever 

de pagar). No entanto, verifico que o reclamante desincumbiu de seu ônus 

probatório, acostando o título de crédito, comprovando a existência da 

dívida pendente de pagamento, que inclusive, restou incontroversa. O 

reclamado, por seu turno, não demonstrou qualquer pagamento, não se 

desincumbindo do seu ônus de provar fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, 

do CPC, e do qual não se desincumbiu. Com efeito, o pedido ser julgado 

procedente. Ademais, a quantia deverá ser corrigida por juros e correção 

monetária a contar da data da apresentação do cheque. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILICITO. CHEQUE. 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. REQUERIDO 

QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU 

IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. Tratando-se de ação de natureza 

cambiária, baseada exclusivamente no fato do não pagamento do cheque, 

que configura o locupletamento injusto do devedor, desnecessária a 

comprovação do negócio jurídico subjacente, porquanto ajuizada a 

demanda antes de transcorrido o prazo de dois anos, a que alude o art. 

61, da Lei nº 7.357/85. Mesmo que a dívida se refira a empréstimo, não há 

nenhum elemento de prova de prática de agiotagem, caracterizada pela 

cobrança de juros abusivos pelo réu. Termo inicial dos juros de mora e 

correção monetária, a contar do vencimento da cártula, momento em que a 

quantia deveria ter sido quitada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006784219, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Redator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado 

em 13/12/2017) DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a importância 

de R$ 11.000,00 (onze mil reais), representado pelo cheque encartado no 

id 4618656, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção 

monetária pelo INPC, a contar do vencimento da cártula, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se a parte devedora Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011969-20.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA PEREIRA AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011969-20.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SANTOS & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ELISANGELA PEREIRA AMORIM Vistos, etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Fundamento e decido. REVELIA A reclamada embora 

devidamente citada, deixou injustificadamente de comparecer à audiência 

de conciliação e bem assim, de apresentar defesa no momento oportuno, 

com fulcro no do art. 20 da Lei nº 9.099/95, reconheço a revelia. MÉRITO 

A requerente aduz que é credora do requerido da quantia de R$ 315,00 

(trezentos e quinze reais), importância esta expressa em 01 nota de 

compra de nº PD0007695. Consta na inicial que o valor objeto da presente 

fora fora parcelado em 05 parcelas de R$ 63,00 (setenta e três reais), 

com vencimento para o dia 10/03/2015, 10/04/2015, 10/05/2015, 

10/06/2015 e 10/07/2015 Diante da inadimplência, a requerente requer a 

condenação do reclamado ao pagamento do saldo devedor, acrescido dos 

consectários legais. Nota-se que a parte reclamada foi regularmente 

citada, deixando de comparecer à sessão de conciliação e deixando de 

apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Assim sendo a 

parte requerida não se desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de 

Processo Civil, restando incontroversos, os fatos e documentos da 

exordial. Outrossim, a demandada não contestou, nem 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, assim preceitua: 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. Assim, 

uma vez que a parte reclamada não produziu qualquer prova ou se 
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manifestou nos autos para defender-se do alegado, demonstrou 

verdadeiro descaso com a demanda. Ademais, o não comparecimento à 

audiência designada para tentativa de conciliação corroborou para que 

não trouxesse aos autos qualquer prova que destituísse o alegado pelo 

demandante, assim a decretação da revelia com o aproveitamento de 

todos os seus efeitos é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

contida na peça inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte 

reclamante a importância de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), 

representado pela nota de compra nº PD0007695 encartada no id 

3622331, com juros de mora de 1% a.m a partir da citação válida e 

correção monetária pelo INPC devidos da data do vencimento, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se a parte devedora Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012323-45.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012323-45.2016.8.11.0037 REQUERENTE: NIVALDO ALVES 

DA SILVA REQUERIDO: ANTONIO JOSE DE PAULO FILHO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Analisando os autos, observo que no id 5900294, foi realizada audiência 

de conciliação exitosa, informando que as partes transigiram. No caso, 

vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação da 

transação celebrada nos autos. Assim, diante do termo de acordo firmado 

pelas partes, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado, mediante 

sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57 "caput", da Lei n. 

9.099/95, e, em consequência julgo extinto o presente feito, com resolução 

de mérito, face ao disposto no art. 487, III, “b” do CPC. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos e 

arquive-se. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004854-33.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSULENO SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (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. 1004854-33.2017.8.11.0037 

Promovente: GEOSULENO SILVA MOREIRA 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 GEOSULENO SILVA MOREIRA 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. Das Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da 

petição inicial alegado 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. Alega o requerente que no dia 29/09/2017 

recebeu notificação da requerida informando que o mesmo teria feito um 

desvio de energia em seu padrão entre os meses 12/2016 e 04/2017 e 

sendo assim, a requerida lançou fatura cobrando o valor total de R$ 

1340,27 (hum mil trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos). 

Assevera que no talão de energia com vencimento para o dia 13/10/2017, 

consta a informação que caso o autor não efetuasse o pagamento desse 

valor de R$ 1.340,27 em até noventa dias contados a partir do vencimento 

que ocorreu no mês de 06/2017, o fornecimento de energia do autor seria 

suspenso. A empresa ré por sua vez alega que trata-se de diferença de 

consumo apurada em decorrência de irregularidade constatada no 

equipamento de medição da unidade consumidora, o que acarretava no 

registro a menor do consumo de energia da unidade. Alega por fim que 

não há qualquer ilegalidade, pois promoveu tão somente o exercício 

regular de seu direito, ante a apuração de diferença de consumo não 

registrado na unidade consumidora do requerente. Analisando os autos 

entendo que o pleito do autor merece acolhimento. Verifico que a parte 

requerida não logrou êxito em demonstrar que o valor exigido realmente foi 

consumido pelo requerente. Não há qualquer evidência ou indício de que o 

consumidor tenha dado causa à irregularidade do medidor. É obrigação da 

concessionária prestar serviços eficientes, seguros e para isso deve se 

responsabilizar pela manutenção preventiva do equipamento, sob pena de 

ficar caracterizada a sua negligência em detrimento do seu dever de 

eficiência. Além disso, a vistoria alegada pela requerida, foi realizado 

unilateralmente e sem a presença do requerente, o que representa 

claramente a falha na prestação de serviços por parte da ré. Ademais, o 

critério utilizado pela concessionária para aferir possível recuperação de 

crédito é altamente prejudicial ao consumidor, visto que afere valor em 

desconformidade com o bom senso e com o objetivo de meramente se 

ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do enriquecimento 

ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa sobre o suposto 

defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é de 

responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. Dessa 

forma, não se pode atribuir ao consumidor o débito advindo de consumo 

de energia quando calculado unilateralmente pela concessionária, sem que 

esta tenha trazido aos autos provas que atestem a legitimidade de tal 

valor. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito 

encontra acolhida na presente demanda. 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 ao reclamante, pelo desgaste e o tempo desperdiçado 

em reclamações, bem como com a falta de retorno por parte da empresa 
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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 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) Declaro inexistente o débito no valor de R$ 1340,27 (hum mil 

trezentos e quarenta reais e vinte e sete centavos) referente a 

recuperação de consumo realizada pela requerida. c) 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, 21 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: 1004480-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO PARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A (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. 1004480-17.2017.8.11.0037 

Promovente: LUIZ ANTONIO PARDO. 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 LUIZ ANTONIO PARDO 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: Das 

Preliminares A respeito do pedido de indeferimento da petição inicial 

alegado 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. Da Justificava do autor 

pela ausência em Audiência de Conciliação Em que pese o autor tenha 

faltado à audiência de conciliação, o mesmo havia apresentado 

justificativa e juntou documentos comprovando. Sendo assim, acolho a 

justificativa apresentada pelo autor e ainda, deixo de designar nova 

audiência em razão de a parte ré não demonstrar interesse em realizar 

composição amigável, bem como por questões de celeridade e economia 

processual que são princípios norteadores dos Juizados Especiais. Passo 

à análise do mérito. Alega o requerente é titular da unidade consumidora n° 

UC 172552-2. Assevera que no mês de setembro do ano de 2017 o 

requerente recebeu uma cobrança emitida pela requerida no valor de 

R$5.096,02 (cinco mil e noventa e seis reais e dois centavos), constando 

ser fatura referente ao mês de junho/2017, entretanto alega que a fatura 

referente a tal mês está quitada. A empresa ré por sua vez alega que 

trata-se de diferença de consumo apurada em decorrência de 

irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade 

consumidora, o que acarretava no registro a menor do consumo de 

energia da unidade. Alega por fim que não há qualquer ilegalidade, pois 

promoveu tão somente o exercício regular de seu direito, ante a apuração 

de diferença de consumo não registrado na unidade consumidora do 

requerente. Analisando os autos entendo que o pleito do autor merece 

acolhimento. Verifico que a parte requerida não logrou êxito em 

demonstrar que o valor exigido realmente foi consumido pelo requerente. 

Não há qualquer evidência ou indício de que o consumidor tenha dado 

causa à irregularidade do medidor. É obrigação da concessionária prestar 

serviços eficientes, seguros e para isso deve se responsabilizar pela 

manutenção preventiva do equipamento, sob pena de ficar caracterizada 

a sua negligência em detrimento do seu dever de eficiência. Além disso, a 

vistoria alegada pela requerida, foi realizado unilateralmente, o que 

representa claramente a falha na prestação de serviços por parte da ré. 

Ademais, o critério utilizado pela concessionária para aferir possível 

recuperação de crédito é altamente prejudicial ao consumidor, visto que 

afere valor em desconformidade com o bom senso e com o objetivo de 

meramente se ressarcir de um prejuízo, para adentrar no espaço do 

enriquecimento ilícito, além de penalizar quem não tem nenhuma culpa 

sobre o suposto defeito apresentado pelo equipamento cuja manutenção é 

de responsabilidade exclusiva da concessionária de serviço público. 

Dessa forma, não se pode atribuir ao consumidor o débito advindo de 

consumo de energia quando calculado unilateralmente pela 

concessionária, sem que esta tenha trazido aos autos provas que atestem 

a legitimidade de tal valor. Por consequência, tenho que a declaração de 

inexistência do débito encontra acolhida na presente demanda. 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 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. 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) Declaro inexistente o débito no 

valor de R$5.096,02 (cinco mil e noventa e seis reais e dois centavos), 

referente a recuperação de consumo realizada pela requerida. c) 

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, 21 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
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LUCIANA FERNANDES RABELO OAB - MT0009031A-B (ADVOGADO)
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TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)
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RICARDO DE AGUIAR FERONE OAB - PR65447 (ADVOGADO)

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004957-40.2017.8.11.0037 

Promovente: LUCIANA FERNANDES RABELO Promovido: TIM CELULAR 

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 LUCIANA 

FERNANDES RABELO em face de TIM CELULAR S.A. Devidamente citada, 

a reclamada 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. Passo à análise do 

mérito. A autora alega que adquiriu uma linha telefônica móvel da 

Requerida com o número (62)98126-0108. Entretanto, após mudar-se para 

Primavera do Leste, não foi possível manter a linha telefônica, eis que as 

faturas passaram a ter valores mais altos do que o contratado, tendo que 

realizar o cancelamento da linha. Aduz que realizou o cancelamento da 

linha no dia 27 de junho de 2017, contudo no mês de agosto do mesmo 

ano, a reclamada emitiu boleto alegando que seria referente aos serviços 

prestados em julho. Assevera que entrou em contato com a ré e requereu 

o cancelamento da fatura, recebendo resposta positiva da reclamada. 

Entretanto, aduz que embora a ré tenha afirmado que tal erro teria sido 

sanado, nos meses subsequentes ocorreu o mesmo fato, sendo que a 

autora não teve outra alternativa a não ser buscar a via judicial. A 

empresa ré, por sua vez, alega que houve nenhum ato ilícito praticado por 

ela que enseje a indenização por danos morais, requerendo a total 

improcedência da demanda. Analisando a questão discutida verifico que a 

parte autora trouxe aos autos os protocolos que demonstram a solicitação 

de cancelamento da linha telefônica, bem como os protocolos de pedido de 

cancelamento das faturas emitidas indevidamente. Por outro lado, a 

requerida não se desincumbiu em comprovar qualquer fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impõe a lei civil. 

Além disso, cumpre mencionar que a empresa ré embora tenha 

respondido as solicitações da autora e cancelado os boletos, a mesma 

não cessou a emissão dos boletos de cobrança mensais, conforme se 

pode verificar pelos boletos juntados aos autos. Constata-se assim 

verdadeira falha na prestação do serviço e completo descaso com a 

consumidora, vez que imotivadamente a reclamada vem emitindo boletos 

de cobrança em desfavor da consumidora. Assim, tenho que a declaração 

de inexistência do débito encontra-se acolhida nos presentes autos. A 

reclamada 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. Sendo assim, 

com respeito à reparação moral, entendo pela procedência. Resta, 

contudo, valorar o quantum. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA. DANO MORAL IN RE 

IPSA. QUANTUM MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. A 

responsabilidade da operadora de serviços de telefonia móvel, como 

fornecedora de serviços, é objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. 

Mantido o valor fixado na sentença de R$ 6.780,00 (seis mil setecentos e 

oitenta reais) a fim de recompor os danos morais sofridos, levando em 

consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nos 

termos do disposto no art. 405, do Código Civil, em se tratando de relação 

contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. APELOS 

DESPROVIDOS. (Apelação Cível Nº 70059861740, Décima Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

05/11/2014). (TJ-RS - AC: 70059861740 RS, Relator: Túlio de Oliveira 

Martins, Data de Julgamento: 05/11/2014, Décima Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 11/11/2014) Desta feita, 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. Destarte, nessas hipóteses, nas quais a lesão não gera 

uma materialidade concreta, porém abstrata, é de se admitir o dano in re 

ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Por 

esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor 

tal que garanta à parte credora 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 do autor 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. Em razão do 

exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial e: a. Torno definitiva a liminar concedida nos autos; b. Declaro 

inexistente os débitos constantes nos boletos emitidos indevidamente pela 

reclamada, em relação a linha telefônica (62)98126-0108; c. Condeno a ré 

ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos 

morais, cujo valor há de ser corrigido 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, 20 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
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LOIR FERREIRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000534-37.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE JESUS 

CARDOZO - ME REQUERIDO: JOSE LOIR FERREIRA Vistos, etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Fundamento e decido. O autor alega ser credor da quantia de R$ 3.720,00 

(três mil setecentos e vinte reais), representado pelo cheque emitido pelo 
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Réu. Relata que o cheque fora devolvido em razão de que o Réu não 

dispunha em sua conta bancária de fundos suficientes para honrar o 

compromisso. Aduz ainda que fora combinado Juros de 6%, e que após a 

devolução do cheque o Réu em 03/12/2015 pagou parte R$ 2.000,00, e em 

08/11/2016 pagou R$ 1.500,00, em conformidade com o acordado entre as 

partes o Autor ainda é credor da quantia de R$ 4.543,37 (quatro mil 

quinhentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme 

memória de calculo juntado aos autos. Em contestação, o reclamado não 

negou que está inadimplente, afirmando que inclusive pagou parte do 

débito - R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), no entretanto, discorda 

dos encargos moratórios praticados pelo reclamante. Assim, o reclamado 

entende que seu débito representa tão somente a quantia de R$ 991,71 

(novecentos e noventa um reais e setenta e um centavos), o que inclusive 

foi depositado em juízo, sendo o saldo devedor deve ser atualizado com 

juros de 1% ao mês e correção pelo IGM (Índice Geral de Preços do 

Mercado). Pois bem. O reclamante afirma na inicial que foi avençado a 

incidência de juros remuneratórios de 6% (seis por cento) ao mês. É 

sabido que o empréstimo realizado entre particulares não é prática vedada 

no ordenamento jurídico pátrio, desde que observada a limitação dos juros 

remuneratórios prevista no artigo 591 do Código Civil: “Destinando-se o 

mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena 

de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, 

permitida a capitalização anual.” Assinala-se, por oportuno, que o artigo 

406 do Código Civil remete à “taxa que estiver em vigor para a mora do 

pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, que, por sua vez, 

encontra-se estipulada no artigo 161, §1º, do Código Tributário Nacional: 

“Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à 

taxa de um por cento ao mês.” Em suma, tratando-se de mútuo realizado 

entre particulares, os contratantes não podem estabelecer juros 

superiores a 1% ao mês. No caso em apreço, é incontroverso nos autos 

que, o saldo devedor é de R$ 220,00 (R$ 3.720,00 - R$ 3.500,00), sem a 

incidência dos encargos moratórios. Também é indene de dúvidas que 

sobre o mútuo entabulado, incidiram juros de 6% ao mês, fato admitido 

pelo reclamante, impondo-se o reconhecimento do excesso. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMPRÉSTIMO ENTRE 

PARTICULARES. JUROS SUPERIORES A 1% AO MÊS. REDUÇÃO. 

AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO. Embora os embargantes tenham 

manejado agravo retido, deixaram de pedir sua apreciação nas razões de 

apelação, sendo o caso de não conhecimento do recurso, com fulcro no 

artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. MÉRITO. Hipótese em que, no 

mútuo realizado entre particulares, foram avençados juros de 1,80% ao 

mês, impondo-se o reconhecimento do excesso. Conservação do negócio 

jurídico com a limitação dos juros a 1% ao mês, abatendo-se os 

pagamentos parciais realizados pelos devedores. AGRAVO RETIDO NÃO 

CONHECIDO E APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Cível Nº 

70065035545, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 25/02/2016) 

Assim, o cálculo para apuração do saldo devedor deverá ser acrescido 

de juros de 1% ao mês e correção monetário pelo índice INPC. A 

jurisprudência é pacifica, nesse sentido: RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE 

QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE 

DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, 

POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, 

DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a 

ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do 

CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para 

cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de 

emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira 

apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de 

compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 

1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016) APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 

- LEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - ART. 373, INCISO 

II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO 

MORAL IN RE IPSA - INSUFICIÊNCIA DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - EQUIDADE COM 

CASOS ANÁLOGOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO INPC - 

ÍNDICE OFICIAL - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO 

DANOSO - RELAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - RECURSO DO RÉU NÃO 

PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. A atualização 

monetária é necessária para que a restituição devida não perca seu valor, 

e deve ser realizada por índice oficial que melhor retrata a desvalorização 

da moeda. (Ap 156345/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, 

Publicado no DJE 15/02/2018) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. 

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 

6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o 

entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não 

deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o 

preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor 

reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a 

jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a 

partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. 

Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1647432/DF, 

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

21/09/2017, DJe 29/09/2017) DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na peça 

inicial para CONDENAR a parte ré a pagar à parte autora, a importância de 

R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), representado pelo saldo devedor do 

cheque encartado no id 4890147, acrescidos de juros de mora de 1% ao 

mês contar da primeira apresentação à instituição financeira e correção 

monetária pelo INPC incide a partir da data de emissão estampada na 

cártula, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

I, do Código de Processo Civil. 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 CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. 

Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 

de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e 

legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de 

fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000108-59.2016.8.11.0037 REQUERENTE: DIONATAN GOMES 

SILVA REQUERIDO: MIGUEL PEREIRA DOS SANTOS Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Em síntese, sustenta o reclamante que é credor da parte reclamada, em 

relação a um cheque devolvido sem fundos, no valor total de R$ 2.200,00 

(dois mil e duzentos reais), pré-datado para o dia 03/05/2015. Diante da 

inadimplência, a requerente requer a condenação do reclamado ao 

pagamento do saldo devedor, acrescido dos consectários legais. A parte 

reclamada, em sede de contestação aduz que a pretensão autoral é uma 

ação de locupletamento ilícito e que o requerente não juntou qualquer 

documento capaz de comprovar causa debendi do título e por fim, alega 

que houve o pagamento da parcial da dívida, qual seja, da quantia de R$ 

300,00 (trezentos reais). Pois bem. O cheque, como título de crédito, é 

dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação 

jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos 

termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento 

da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o 

título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado pelo requerente 

a subsistência da divida, representada pela cártula de cheque, cumpre a 

parte ré provocar o contraditório demonstrando fato extintivo, impeditivo 

ou modificativo do direito do credor. Na contestação apresentada, o 

reclamado confessa que a dívida existe, apresentando apenas 
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justificativas que não o isentam de cumprir sua obrigação (dever de 

pagar). No entanto, verifico que o autor desincumbiu de seu ônus 

probatório, acostando o título de crédito, comprovando a existência da 

dívida pendente de pagamento, que inclusive, restou incontroversa. O réu, 

por seu turno, não demonstrou qualquer pagamento, não se 

desincumbindo do seu ônus de provar fato modificativo, extintivo ou 

impeditivo do direito do autor, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, 

do CPC, e do qual não se desincumbiu. Com efeito, o pedido ser julgado 

procedente. Ademais, a quantia deverá ser corrigida por juros e correção 

monetária a contar da data da apresentação do cheque. Nesse sentido: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILICITO. CHEQUE. 

DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. REQUERIDO 

QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU 

IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. Tratando-se de ação de natureza 

cambiária, baseada exclusivamente no fato do não pagamento do cheque, 

que configura o locupletamento injusto do devedor, desnecessária a 

comprovação do negócio jurídico subjacente, porquanto ajuizada a 

demanda antes de transcorrido o prazo de dois anos, a que alude o art. 

61, da Lei nº 7.357/85. Mesmo que a dívida se refira a empréstimo, não há 

nenhum elemento de prova de prática de agiotagem, caracterizada pela 

cobrança de juros abusivos pelo réu. Termo inicial dos juros de mora e 

correção monetária, a contar do vencimento da cártula, momento em que a 

quantia deveria ter sido quitada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006784219, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria 

Canto da Fonseca, Redator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado 

em 13/12/2017) DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na petição inicial para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar à parte reclamante a importância 

de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), representado pelo cheque 

encartado no id 3689675, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento da cártula, e o faço, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. 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 CPC. 

Apresentando-se cálculo, intime-se a parte devedora Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA 

CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para 

que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003552-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAISA RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FRAGA VASCONCELOS NEVES OAB - MT21217/O-O 

(ADVOGADO)

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT0005985A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003552-66.2017.8.11.0037 Promovente: TAISA RODRIGUES 

SILVA Promovido: VERDE TRANSPORTES LTDA SENTENÇA Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. 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. Passo à análise do 

mérito da presente demanda. Postula a Reclamante indenização por danos 

materiais e morais sob o argumento de falha na prestação de serviços 

rodoviários pela empresa Reclamada, considerando o atraso de 3 horas 

para prosseguimento de viagem contratada, que a fez optar pela 

contratação de outro meio de locomoção para chegar ao destino almejado. 

A Reclamada sustenta, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito ou 

prestou o serviço de modo falho/defeituoso a ensejar a obrigação de 

pagamento de danos materiais e morais. Requer a improcedência da ação. 

Da análise dos autos, bem como dos documentos acostados a ele, restou 

devidamente demonstrado nos autos que a Requerente adquiriu 

passagens de ônibus em Cuiabá, para o trajeto Cuiabá/ Primavera do 

Leste, com saída prevista para 23/04/2017, às 14h00min, consoante 

revelam os documentos. Incontroverso também o atraso, fato este 

inclusive admitido pela Reclamada quando de sua contestação. Como se 

vê, não há qualquer dúvida sobre a responsabilidade da Requerida, que 

não prestou o serviço da maneira contratada levando a Requerente a 

chegar com atraso em seu destino final. É oportuno esclarecer que a 

relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Deve ser observado que no contrato de transporte existe 

uma relação de consumo, nos precisos termos do artigo 3°, § 2°, do CDC, 

tendo a Requerente direito à prestação adequada de serviço, que é 

público, uma vez que a ré é concessionária de serviço público; 

respondendo pelos danos causados aos passageiros em caso de má 

prestação de serviço, na forma prevista no CDC, observado o disposto no 

artigo 22, parágrafo único, do referido diploma legal. No caso, a 

responsabilidade da Requerida é objetiva, independentemente de 

apuração de culpa, somente isentando-se do dever de indenizar quando 

comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a 

inexistência de defeito, diante do teor do artigo 14, § 3°, do CDC, situações 

inocorrentes. Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, da 

prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados ao reclamante. 

Assim, tenho que, efetivamente, houve falha na prestação do serviço, na 

medida em que a reclamada deixou de fornecer serviço adequado, sendo 

devida a restituição do valor da passagem rodoviária a título de 

indenização por danos materiais. Com isso, não há que se falar em 

inocorrência de danos morais ao reclamante, isso porque a ocorrência do 

atraso, tanto na ida como na volta, do transporte contratado, que 

ocasionou o atraso na chegada ao seu destino, lhe causou transtorno, 

cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a 

deficiente prestação de serviços. 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, 

liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria 

imagem. Assim, inquestionável, o dever de indenizar, eis que 

caracterizado o dano “in re ipsa”, sendo desnecessário, nestes casos, a 

comprovação especifica do prejuízo, pois o dano se extrai da só 

verificação da conduta. Aplica-se analogicamente o entendimento 

jurisprudencial decorrentes de contrato de transporte aéreo: Neste 

sentido: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 

ATRASO DE 03 (TRÊS) HORAS NA SAÍDA DO ÔNIBUS – PROBLEMAS 

MECÂNICOS – ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR 

CASO FORTUITO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

(ART. 14 DO CDC) – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO 

MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1 – Na hipótese de transporte rodoviário de passageiros, o 

simples fato de o motivo do atraso ter acontecido por circunstância alheia 

à vontade da empresa não é suficiente para afastar o comando do art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual, “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”. 2 – Havendo falha na prestação 

do serviço consistente em atraso na saída de ônibus por 03 (três) horas, 

os transtornos daí decorrentes suplantam o mero aborrecimento do 

cotidiano, configurando danos morais. 3 – No que diz respeito ao quantum 

indenizatório, deve-se atender a uma dupla finalidade na sua fixação: 

reparação e repressão. O montante de R$10.000,00 (dez mil reais) 

estabelecido na sentença mostra-se exacerbado, razão por que deve ser 

reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que satisfaz o caráter 

reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta. 4 – 
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Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 120100355047/2013, , Turma Recursal Única - TJMT, 

Julgado em 06/09/2013, Publicado no DJE 06/09/2013) Por outro lado, com 

relação ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral, por possuir caráter subjetivo, inexistem critérios 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbindo, ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 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. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

PELA PROCEDENCIA dos pedidos da exordial para: A) CONDENAR a parte 

Promovida ao pagamento no valor de R$ 63,91 (sessenta e três reais e 

noventa e um centavos), a titulo de danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do 

STJ) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). B) CONDENAR a Reclamada 

a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta 

data (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% a.m. contados do evento 

danoso, conforme art. 398 do CC e súmula 54 do STJ. Sem custas ou 

honorários, nesta fase, eis que não vislumbrada litigância de má-fé (Lei nº 

9.099/95, art. 55). Ao reverso, nada sendo requerido arquivem-se os 

autos com as anotações e cautelas legais. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito em Substituição Legal, para os fins 

estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004270-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL POZZATTI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER OAB - MT0013170A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004270-63.2017.8.11.0037 Promovente: RAFAEL POZZATTI 

DA SILVA Promovido: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Dispensando 

o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. Sem preliminares, passo à análise do mérito 

da presente demanda. Postula a Reclamante, declaração de inexistência 

de débito, bem como a condenação da Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças 

indevidas de faturas de consumo já quitadas, com a inscrição do seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. A Reclamada sustenta, em 

síntese, que ocorreu a regular contratação dos serviços pela parte autora, 

o que se confirma ainda pelos contratos que seguem anexos, sem 

contudo, efetuar do pagamento dos serviços. Requer a improcedência da 

ação. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico 

que o reclamante juntou aos autos documentos que comprovam os fatos 

constitutivos do seu direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, 

artigo 373, do NCPC, uma vez que apresentou o extrato de conta bancaria 

com débito em conta, tendo como favorecido a empresa Vivo. Ademais, a 

Reclamada não colacionou aos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se 

desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia. Tampouco 

contestou os comprovantes de pagamentos apresentados pela 

Reclamante. De igual forma, devidamente comprovado os danos 

extrapatrimonais, porquanto a atitude arbitrária da Reclamada causou à 

parte Reclamante dano passível de ser indenizado, notadamente porque o 

consumidor não pode ficar à mercê de cobranças injustificadas. Assim, 

tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a seara do mero 

aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o desrespeito e 

descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante a 

consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido 

nestes autos nos valores de R$ 101,98 (cento e um reais e noventa e oito 

centavos) e R$ 38,59 (trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos), 

proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a 

este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite 

do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de alçada 

dos juizados especiais; C) CONDENAR a reclamada, a pagar a título de 

danos morais à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), forte 

nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento disponibilização da 

negativação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. MANTENHO a 

liminar concedida no Id nº 9734138. Com arrimo no que dispõe a primeira 

parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010163-47.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE MARIA RESENDE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE VICENTE OLIVEIRA SANTOS DA PAZ OAB - RJ0201080A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010163-47.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Preliminar: Rejeito a 

alegação de Ilegitimidade Passiva, uma vez que o requerido é no presente 

caso fornecedor de serviço, sendo responsável pela entrega do produto e 

pela reparação de danos por defeitos relativos à prestação dos serviços 

contratados, nos termos dos artigos 3º e 14 do CDC. Mérito Em razão de 

se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 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 
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fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a 

sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante a entrega do produto adquirido e não recebido, 

bem como, indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada. Afirma a reclamante que em 26/11/2015 realizou a compra de 

uma Câmera Digital Canon EOS Rebel, no valor de R$ 2.099,90 (dois mil e 

noventa e nove reais e noventa centavos), pela internet, junto a empresa 

Ré, com a previsão de entrega em 28 (vinte e oito) dias úteis. Aduz que, 

acompanhou o rastreamento da entrega do produto e percebeu que em 

determinado momento o produto foi extraviado, posteriormente que teria 

sido devolvido ao correio por não ter sido encontrado o endereço de 

entrega, momento em que se dirigiu até os correios e ao abrir a caixa do 

produto encontrou um tijolo no lugar da mercadoria. Sustenta que não 

recebeu o produto, bem como que, muito após o prazo de entrega, foi 

informado que o mesmo não seria entrega e o valor do mesmo foi 

estornado sem seu consentimento. A reclamada alega que não praticou 

ato ilícito, não sendo responsável por eventuais danos causados a 

reclamante, já que a culpa pelo extravio da mercadoria seria do correio e 

da empresa transportadora, sustenta ser parte ilegítima para responder a 

presente ação. Da análise dos autos, verifica-se que os documentos 

juntados demonstram a realização da compra, com prazo de entrega para 

28 (vinte e oito) dias úteis, sendo que o referido prazo não foi respeitado, 

e o produto não foi entregue ao consumidor, que recebeu um tijolo no lugar 

da mercadoria comprada, ressalta-se que referida informação é 

incontroversa. Além do que, resta comprovado que a autora precisou a 

todo momento diligenciar junto a empresa reclamada para requerer a 

regularização da entrega, sem sucesso. Em que pese as alegações da 

parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir as alegações 

da promovente. Isso porque não trouxe aos autos nenhuma prova ou 

alegação capaz de comprovar que existiu o fornecimento regular do 

serviço adquirido, ou seja, quer se eximir da responsabilização pela má 

prestação dos serviços que oferece aos seus clientes e da insegurança 

gerada ao consumidor, sem trazer aos autos absolutamente nada, apenas 

meras alegações. Com relação a alegação da reclamada de que não 

praticou ato ilícito, sendo a culpa exclusiva da empresa de transporte e do 

correio, temos que a mesma não deve prosperar, pois a requerida 

configura-se fornecedora de serviços, sendo responsável pela entrega 

do produto e pela reparação de eventuais danos relativos à prestação dos 

serviços contratados, nos termos dos artigos 3º e 14 do CDC. 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 comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência ao deixar de 

entregar o produto adquirido, sem qualquer justificativa plausível. Dessa 

forma, resta evidente a ocorrência de dano moral, ante os transtornos e 

dissabores causados a parte reclamante em razão da falha na prestação 

do serviço efetivado pela reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, 

a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da 

verificação da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta 

ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com relação ao pedido de 

condenação da requerida, à entrega de mercadoria idêntica a adquirida, 

afasto a penalidade requerida, já que não há como se obrigar a entrega de 

produto que a reclamada não mais possui para venda, sendo que já foram 

estornados os valores pagos pelo produto. Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada 

a pagar a reclamante, a título de danos morais, R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011161-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DIAS BURTET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT0020967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011161-15.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. A parte 

promovente, pleiteia indenização por danos morais em decorrência de ato 

ilícito, ao argumento de que vem sofrendo reiteradas cobranças 

referentes a um débito que não reconhece, afirmando que nunca 

contratou com a promovida. O requerido contesta, informando que o débito 

é decorrente de contrato firmado com a requerente. Aduz, que o débito é 

legítimo, ante a inadimplência da parte requerente. Alega ainda, ausência 

de responsabilidade civil da empresa ré em relação a autora. Destarte, 

conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento ou gravação telefônica aptos a provar a contratação e a 

existência do débito que motivaram as cobranças. Não há nos autos 

nenhum documento assinado pela reclamante, a fim de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a 

versão posta na inicial. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Porém, no presenta caso, não houve a 

inserção do nome da reclamante nas entidades de proteção ao crédito, 

havendo a simples constatação do débito inexistente, não havendo 

evidências de que a requerente teria sofrido qualquer abalo moral ou 

danos em sua honra. Assim, não há o que se falar de abalo de crédito, e, 

consequentemente indenização por dano moral. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, somente para 

declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, ratificando a 

antecipação de tutela concedida. Expeçam-se os ofícios pertinentes. 

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Gabriela 

Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011981-34.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISLEO DOLENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA GUIA MONTEIRO OAB - MT0009134A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA TRES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011981-34.2016.8.11.0037 Promovente: FRANCISLEO 

DOLENS Promovido: EDITORA TRES LTDA. SENTENÇA Dispensando o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. O julgamento 

antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, inc. I, do NCPC, na 

medida em que as provas entranhadas no processo são suficientes para 

o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase atual a necessidade da 

produção de outras provas. Afasto a preliminar de carência da ação por 

falta de interesse de agir do autor, visto que resta demonstrado nos autos 

a pretensão do reclamante em ser ressarcido pelos danos alegados. 

Passo à análise do mérito da presente demanda. Postula a Reclamante, 

declaração de inexistência de débito, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, sob o 

argumento de que sofreu cobranças indevidas em suas faturas de cartão 

de crédito por serviços já cancelados. A Reclamada sustenta, em síntese, 

que os contratos reclamados foram cancelados, bem como, a já foi 

realizada a solicitação junto ao Banco emissor do Cartão de Crédito da 

autora, o estorno. Aduz ainda que o procedimento de estorno é realizado 

pelo Banco emissor do Cartão de Crédito, o qual estorna o valor total, 

ainda que tenha parcelas a vencer, e mantém a programação dos débitos. 

Requer a improcedência da ação. Analisado o processo e os documentos 

a ele acostados, verifico que o Reclamante juntou aos autos documentos 

que comprovam os fatos constitutivos do seu direito quanto as alegações 

de cobranças indevidas, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, artigo 

373, do NCPC, uma vez que apresentou faturas de cartão de crédito 

demonstrando as referidas cobranças. Vale ressaltar que é fato 

incontroverso a solicitação de cancelamento, considerando que a 

Requerida confirma o fato em sede de contestação. Ademais, a 

Reclamada não colacionou aos autos qualquer documento capaz de 

desconstituir, extinguir ou modificar o direito autoral, não se 

desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe competia, sendo que, 

de acordo com suas próprias alegações, não demonstrou ter solicitado 

junto ao Banco emissor do Cartão de Crédito o estorno das referidas 

cobranças. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. No caso, 

alegando à parte autora os danos materiais sofridos, deixou de comprovar 

o fato, visto que não juntou aos autos qualquer comprovante de 

pagamento das faturas colacionadas aos autos. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido quanto 

aos danos materiais requeridos, já que meras alegações não são 

insuficientes. Logo, não é cabível o pleito de danos materiais. Entretanto, 

tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a seara do mero 

aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante o desrespeito e 

descaso com que as empresas Reclamadas agiram perante a 

consumidora, porquanto se recusaram a atender a solicitação da 

Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, o só fato das 

reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PARCIAL PROCEDENCIA 

dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO os 

débitos sub judice, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de 

cobrança referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da 

CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a 

partir do evento disponibilização da negativação e a correção monetária 

pelo INPC a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 

03/11/08. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002447-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (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

 

Processo nº 1002447-54.2017.8.11.0037 Reclamante: IMPERATIVA 

TRANSPORTES LTDA Reclamada: BANCO SANTANDER BRASIL S/A 

SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS com pedido de 

TUTELA ANTECIPADA proposta por IMPERATIVA TRANSPORTES LTDA 

contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A, alegando ter descoberto a 

existência registro de alienação fiduciária aos veículos de sua propriedade 

informado pelo reclamado. Afirma que não possui relação contratual e 

desconhece qualquer débito junto a reclamada, motivo pelo qual requereu 

a procedência dos pedidos e por fim, objetiva a baixa do gravame e o 

recebimento de indenização por danos morais devido o registro de 

gravame ter sido realizado equivocadamente pelo reclamado. Sustenta a 

parte promovente que não possui nenhum negócio junto a promovida, 

entretanto, foi surpreendida ao tomar conhecimento de que seus veículos 

estavam com restrições para emissão de licenciamento. Ao identificar o 

motivo, verificou que o registro foi realizado pela reclamada. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, está restou infrutífera. Em 

contestação, a promovida junta vários documentos como: contrato 

devidamente assinado pelas partes, telas sistémicas e demais 

documentos comprobatórios. Sem impugnação juntada aos autos. É o 

relatório. Passo ao exame do MÉRITO. Compulsando os autos, verifica-se 

ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas 

permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. No que tange a incompetência 

do Juizado Especial, fundada na tese de que há necessidade de produção 

de prova pericial complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as 

provas produzidas até o momento processual são hábeis para julgamento 

da lide. Ainda de uma simples análise dos documentos é possível verificar 

a semelhança das assinaturas constante da procuração apresentada pelo 

requerente e do contrato apresentado pelo requerido. 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. 

A inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A Reclamada tem o 

ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra 

insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem 

que provar o ordinário, mas sim o extraordinário! Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 
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o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois 

bem. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada juntou contrato 

devidamente assinado pelas partes, telas sistémicas e demais 

documentos comprobatórios. Através de análise minuciosa dos autos fica 

evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as partes, 

verificando-se o contrato assinado pelas partes, vislumbro com nitidez a 

relação contratual. A parte reclamada juntou aos autos contrato 

devidamente assinado pelas partes, telas sistémicas e demais 

documentos comprobatórios., desta forma, NÃO RESTA DÚVIDAS da 

comprovada existência da relação contratual, assim como do 

conhecimento da parte da inadimplência de débitos, não há que se falar 

em ilícito na conduta do reclamado. 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. 

Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” 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. Assim, 

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. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. DISPOSITIVO Diante de todo o 

exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de 

conduta ilícita na alienação fiduciária, bem como falta de comprovação do 

dano moral sofrido pela parte Reclamante. Ademais, CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011381-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOTREQ S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011381-13.2016.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débitos com 

pedido de tutela de urgência, proposta por Comercio e Industria Brasileiras 

Pré Moldadas LTDA - CIBE em face de SOTREQ S.A., diante de suposta 

existência de irregularidades na maquina adquirida pela requerente. 

Fundamento e decido. A parte reclamante propôs a presente ação, 

pugnando por declaração de inexistência de débito, ante a falha na 

prestação de serviço pela reclamada, visto que a maquina objeto da lide 

encontrava-se defeituosa mesmo após o encaminho para concerto junto a 

reclamada. Por outro lado, a demandada alega não haver mais defeito 

referente a esta máquina, posto que os defeitos apresentados já foram 

devidamente sanados estando a mesma em perfeita condição de uso. Dá 

análise dos autos, verifica-se a necessidade de perícia junto a maquina 

para verificar a real situação e possíveis defeitos da mesma. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, declaro a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 

de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001990-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI OAB - MT0014026A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1001990-22.2017.8.11.0037 Reclamante: MARIA APARECIDA 

DA SILVA Reclamada: OI S.A SENTENÇA Vistos etc. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer com repetição de indébito c/c indenização por danos 

morais onde alega o reclamante vem sofrendo cobrança indevida 

realizado pela reclamada. Afirma que as cobranças são indevidas uma 

vez que não possui débitos junto a reclamada. A instrução do processo 

ocorreu dentro dos limites da legalidade. É o relatório. Passo ao projeto de 

sentença. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, verifica-se ter 

a matéria cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas 

permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 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 descontos indevidos – 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. Pois 

bem. No caso em comento, verifica-se que a reclamada colacionou aos 

autos Extrato de dados e mediante contestação demonstra a utilização do 

serviço e débito em aberto o qual originou as cobranças. Desta forma, 

restando comprovada a existência de relação contratual, e a contratação 

dos serviços, não há que se falar em cobrança indevida, uma vez que não 

comprovou o pagamento do débito em atraso. 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. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que o desconto dos serviços prestados pela reclamada 

foi legal. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do 

pedido inicial, ante a ausência de desconto indevido, bem como falta de 

comprovação do dano moral sofrido pela parte reclamante. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Desta decisão deverão ser intimadas as partes, 

via patronos. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do 

Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 

Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002319-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MURILLO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PNEUS VIA NOBRE LTDA (REQUERIDO)

PIRELLI PNEUS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LISA FABIANA BARROS FERREIRA OAB - GO0016883A (ADVOGADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002319-34.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de indenização por danos materiais e morais, 

proposta por MURILO ALVES DE LIMA em face de PNEUS VIA NOBRE 

LTDA e PIRELLI PNEUS LTDA, diante de suposta existência de defeito no 

produto adquirido junto as reclamadas. Fundamento e decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela indenização por dano 

material e moral, ante a existência de defeito no pneu adquirido junto as 

reclamadas. Alega que um dos pneus adquiridos apresentou defeito o que 

por consequência ficou murcho enquanto o autor estava andando, sendo 

que quando percebeu o pneu já havia cortado. Por outro lado, a 

demandada alega que o problema ocorreu devido ao mau uso realizado 

pelo requerente. Dá análise dos autos, verifica-se a necessidade de 

perícia para verificar a real situação e possíveis defeitos no produto. A 

competência do juízo é um dos pressupostos processuais, a ser 

observado por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o 

magistrado tem a obrigação de analisar se estão presentes os 

pressupostos processuais, dentre eles a competência do juízo. A 

competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se 

informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão 

deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, 

se for o caso. Preconiza o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, 

que: A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e 

grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. O legislador 

infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a 

simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, razão pela qual restou 

estabelecido no art. 3º, da Lei 9.099/95, que o Juizado Especial Cível tem 

competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 

de menor complexidade, significando que ficam excluídas da competência 

deste as causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para 

o desate da questão, como no caso dos autos. A Lei nº 9099/95 é 

cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para 

processar e julgar causas cíveis de menor complexidade. Diante do 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, declaro a incompetência 

absoluta deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a 

complexidade da causa, e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente 

feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, 

da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 

de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012131-15.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA CRISTINA DUARTE PASINATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT0007366A 

(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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8012131-15.2016.8.11.0037 Reclamante: KEILA CRISTINA 

DUARTE PASINATO Reclamado: OI MOVEL S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 
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ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais, proposta por Keila Cristina Duarte Pasinato 

em face de Oi Móvel S/A, diante de suposto lançamento indevido de seu 

nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento e decido. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito negativado. 

Ocorre que, embora tenha negado a culpa, a reclamada não comprovou o 

alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento para fazer 

prova de suas alegações, em especial o contrato. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, 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 requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. 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. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002907-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO PAULO CAMILOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002907-41.2017.8.11.0037 Reclamante: NORBERTO PAULO CAMILOTTI 

Reclamada: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é 

de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames 

contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante 

que contratou na data de 06 de Julho de 2015, uma assinatura mensal no 

valor de R$ 199,90 (cento e noventa e nove reais e noventa centavos) 

para obter os canais de TV em HD, que realizou pedido de cancelamento 

no mês de Julho de 2016, todavia, as cobranças continuaram sendo 

realizadas. Em contestação sustenta a reclamada que de acordo com as 

telas sistêmicas verifica-se que a parte autora entrou em contato em 

14.07.2016, solicitando o cancelamento do plano FAMÍLIA TELE CINE HD 

LIGHT DTV, a qual consistia na prestação de serviços de canais 

fechados, entretanto, lhe foi ofertado o plano conexão HD LIGHT 

fidelidade. O atual plano aceito pelo autor confere na prestação dos 

canais aberto, canal de músicas e uma melhor resolução de imagem por 

ser em formato HD, pagando pelo valor mensal do plano R$ 9,90 e o 

aluguel do aparelho, totalizando o montante de R$ 19,80. É o breve relato. 

Decido. In casu, o autor está irresignado com as cobranças 

desconhecidas na fatura de sua linha telefônica ajuizou a presente ação. 

A parte reclamante aduziu ter cancelado o plano de TV por assinatura, 

bem como os serviços deixaram de ser prestados, de outra banda, a 

requerida insistiu na continuidade do contrato e legalidade das cobranças, 

contudo, não provou cabalmente a sucessão dos serviços prestados ou 

documento idôneo que comprovasse a contratação do plano diverso mais 

barato, ademais, o requerente provou a perpetuação das cobranças 

mesmo após a contestação da requerida, que já estava ciente que o autor 

não mais queria permanecer com o plano ou quaisquer cobrança. 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, inciso II, do NCPC. Insta ressaltar que a responsabilidade de 

referida reclamada como fornecedor 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 a reclamante. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente com resolução do mérito, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de: Condenar a reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 

a serem corrigidos pelo índice INPC e acrescido de juros desde o 

arbitramento desta sentença. Deixo de condenar a reclamada em danos 

materiais uma vez que o pedido não foi liquidado. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 22 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAEL ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da 

parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.”. No presente caso, a parte reclamante foi 

devidamente intimada através de seu(sua) advogado(a), para comparecer 

à audiência designada, e não compareceu, conforme termo de audiência 

juntado aos autos. Consigno que, eventual justificativa para não 

comparecimento à audiência deve ser apresentada antes ou no próprio dia 

da audiência, ainda mais quando a parte Reclamante está devidamente 

assistida por advogado constituído. Além do que o Reclamante nada 

manifestou mesmo após a audiência. Em razão da parte reclamante não 

ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 10, 

restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 

9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, 

com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. Fica 

condicionado que para intentar a mesma ação contra a parte reclamada, 

deverão ser recolhidas as respectivas custas processuais. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000379-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZINHA DA CUNHA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000379-34.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA TEREZINHA 

DA CUNHA SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Notícia a parte reclamante que 

seus dados foram indevidamente incluídos nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de débitos que desconhece. Aduz, na inicial que 

nunca contratou o serviço prestado pela reclamada, sendo a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores foi indevida e que sofreu danos de 

ordem moral. A reclamada, ao seu turno, afirma que a parte autora 

contratou o crédito VISA PLATINUM sob o nº 4066-5599-4151-7680, bem 

como de um cartão adicional da sua empresa sob o nº 

4551.XXXX.XXXX.6785, por meio dos quais foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. Alegando a parte reclamante 

existência de fato negativo, qual seja, inexistência de dívida, incumbe à 

parte reclamada o ônus de provar o débito e o respectivo inadimplemento, 

de modo a justificar a negativação junto ao órgão de proteção ao 

consumidor. Nesse sentido é o entendimento dominante: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PROVA DOS PREJUÍZOS 

SOFRIDOS. DESNECESSIDADE. QUANTUM. Se o autor alega a inexistência 

de débito apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, por se 

tratar de prova de fato negativo, compete ao réu, pretenso credor, o ônus 

prova acerca da existência do inadimplemento. O dano moral independe de 

comprovação quando resulta da inscrição indevida do nome da pessoa em 

cadastro de inadimplentes que é, por si só, nociva à sua imagem. A 

finalidade da condenação em danos morais tem como objetivo levar o 

ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos, 

não podendo ser irrisória e tampouco fonte de enriquecimento. (TJMG - 

Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Nº 1.0024.06.072760-9/002, 

Relator: Desembargador Irmar Ferreira Campos, Data do Julgamento: 

29/5/2009, Data da Publicação: 19/6/2009) Analisando os autos, verifico 

que parte reclamada desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, 

do CPC, pois entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente 

a comprovar a relação jurídica negada pela parte reclamante, bem como a 

existência da dívida. Na proposta de emissão de cartão apresentado pela 

reclamada (id 8176623) existe a assinatura da parte reclamante que, além 

de ser semelhante as demais assinaturas constantes dos autos, não foi 

impugnada pela parte interessada, o que induz para a inexistência de 

falsificação. Ademais, as faturas apresentadas (id 8176617) aos ilustram 

a contratação e pagamentos efetuados pela parte reclamante, o que 

afasta a indicação de contratação fraudulenta. Ora, se houve pagamento 

das faturas é porque mantinha e manteve a relação com a empresa 

reclamada. Assim, concluo que há nos autos a provas suficiente para 

comprovar a da contratação, ilidindo assim qualquer dúvida em referência 

à existência da citada relação jurídica. E ainda que, segundo a 

documentação, a Autora utilizou os serviços da empresa reclamada, e não 

liquidou o pagamento das faturas, o que originou o apontamento de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sublinho, que no caso em 

comento, é desnecessário produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte reclamada, isto porque estas são 

bastante semelhantes a olho nu. Vejamos a jurisprudência nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE 

DE ATOS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS 

PARTES - DOCUMENTOS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA - RECURSO DESPROVIDO. A semelhança do desenho 

das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as firmas 

constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite, 

até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, sendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Diante da inexistência 

de qualquer indício de falsificação e da manifesta semelhança das firmas, 

a realização da mencionada prova técnica apenas contribuiria para onerar 

ainda mais o trâmite processual. Não se pode olvidar que os Tribunais 

Pátrios, inclusive o STJ, responsável pela uniformização da legislação 

infraconstitucional, são unânimes no sentido de que as provas inúteis e 

desnecessárias devem ser indeferidas pelo julgador, sob pena de ofensa 

aos princípios da celeridade e economia processual. O reconhecimento de 

eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, 

o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do 

princípio pas de nullité sans grief. (TJMG - Apelação Cível 

1.0223.10.001397-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca 

Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2015, publicação da 

súmula em 21/08/2015) Assim, evidentemente, não há que se falar em 

ilegalidade da cobrança de débitos que foi efetivada pela parte reclamada, 

restando notório o lastro da dívida cobrada. Nestes termos, a inscrição 

promovida pela parte reclamada em cadastros de órgão de proteção ao 

crédito, em razão do débito, é devida e em exercício regular de direito e, 

portanto, não configura ato ilícito, devendo ser confirmada, também, a 

improcedência do pedido inicial, não havendo se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO 

VÍNCULO JURÍDICO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

Presente nos autos o contrato que comprova o vínculo jurídico entre as 

partes, mostra-se devida, em caso de débito, a inscrição do nome do 

devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.14.024210-8/001, Relator (a): Des.(a) Pedro 

Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da 

sumula em 09/08/2016) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No tocante ao pedido ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, de acordo com os arts. 80 e 

81 do Código de Processo Civil, a multa por litigância de má-fé é cabível 

quando a conduta da parte se enquadrar em uma das hipóteses previstas 

em seus incisos, e a indenização é cabível para ressarcir eventuais 

prejuízos sofridos pela propositura da ação. Confira-se: Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 
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intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o 

juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior 

a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a 

indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com 

os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1° 

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2° 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 

fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3° O valor da 

indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, 

liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios 

autos. No caso em tela, tendo em vista o modo temerário com que a parte 

provocou o início da demanda de forma manifestamente infundada, restou 

demonstrado que a parte reclamante alegou desconhecer a origem do 

débito gerador da negativação de seu nome, negando a existência de 

dívida com o réu. Todavia, conforme exposto, a parte reclamada cuidou de 

comprovar a existência de relação jurídica com parte reclamante, juntando 

vários documentos que demonstram aceitação do consumidor e 

pagamentos realizados de forma que a conduta por esta realizada altera a 

verdade dos fatos de modo temerário e inicia demanda infundada, 

enquadrando-se nos incisos II, V e VI do art. 80, CPC, sendo, portanto, 

cabível sua condenação à multa por litigância de má-fé. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - AC: 10000170501407001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS 

DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA NEGADO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os 

pedidos formulados na exordial e condenou a Apelante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, no percentual de 5%(cinco por cento) sobre 

o valor da causa. 2. Compulsando-se os autos, constata-se que restou 

comprovada a efetivação de negócio jurídico entre a Apelante e o 

Apelado, de forma que há que se reconhecer a regularidade da inscrição 

do nome da Requerente nos cadastros de maus pagadores, por se tratar 

de exercício regular de direito. 3. Outrossim, nos termos do art. 485, § 4º, 

do CPC/15, "Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação." De fato, o Réu não concordou 

com a desistência requerida, consoante fls. 94/97. 4. Por fim, ficou 

evidenciado que a Apelante alterou a verdade dos fatos, de forma que é 

cabível a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, ex vi dos arts. 

80 e 81 do CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 

05306855620168050001, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017) Assim, obrando em 

litigância de má-fé, deve por consequência ser a parte condenada ao 

pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de a pagar à Reclamada multa de nove por cento (9%) sobre o valor 

da causa (art. 81, caput, CPC) e custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro no valor equivalente a dez por centos (10%) 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 e 85, 

§2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. REVOGO 

a liminar deferia no ID n ° 4801643. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. ENIO 

M A R T I M I A N O  D A  C U N H A  J U N I O R  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-04.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

YURI LIMA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE OAB - MT12975/B 

(ADVOGADO)

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1001157-04.2017.8.11.0037 Requerente: YURI LIMA 

CABRAL Requerido: DECOLAR.COM LTDA Vistos, etc. RELATÓRIO 

Dispensado nos termos do disposto no art. 38, da Lei n.º 9.099/95. 

JULGAMENTO ANTECIPADO Consigno que a questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. I – Da 

Ilegitimidade Passiva A reclamada arguiu, em preliminar, a ilegitimidade 

passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez que, em se tratando de 

relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, 

parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os 

integrantes da cadeia de fornecedores. Ultrapassadas as preliminares, 

passo a analisar o MÉRITO da demanda. Trata-se de ação de restituição 

de valores c/c danos morais, objetivando o ressarcimento do valor pago a 

título de pacote de viagem e cobrança de multa em porcentagem maior ao 

permitido, por cancelamento de voo e indenização por danos morais. Com 

a inicial o requerente juntou documentos que alega comprovar os fatos 

descritos na inicial. A reclamada foi devidamente citada, compareceu à 

audiência conciliatória e apresentou contestação, alegando que é ilegítima 

diante do caso em apreço, que não praticou conduta ilícita a ensejar 

condenação em danos morais e matérias e culpa exclusiva de terceiro. 

Pediu a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. Analisando detidamente o feito, tem-se que 

a parte ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido no que diz respeito ao 

ressarcimento devido referente ao pagamento de pacote de viagem. 

Contudo, o requerente discute ainda a porcentagem de 50% equivalente a 

multa por cancelamento de pacote de viagem, e requer que seja cobrado 

apenas 20% referente a multa. Pois bem, ao que se refere a multa 

equivalente a 50% do valor pago pelo pacote este foi devidamente 

acordado entre as partes, e, portanto, não há ilegalidade na cobrança 

realizada. Ainda ao realizar a adesão de um pacote de viagem a empresa, 

em tese, constitui uma organização para a prestação daquele serviço 

contratado e o cancelamento do mesmo resulta em tempo despendido em 

organização de programação da viagem que deve ser indenizado a título 

de multa. Portanto, a restituição do valor equivalente a 50% do valor pago 

a título de pacote de viagem com relação ao cancelamento de voo é 

medida que se impõe, bem como a devida indenização pelo dano moral 

sofrido. 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 comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos 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. In casu, vê-se que o reclamante pagou pelas passagens 

aéreas o valor de R$ 4.838,00 (quatro mil oitocentos e trinta e oito reais). 

No entanto, a reclamada cobrou multa o equivalente a 50% do valor pago, 
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pelo cancelamento do pacote. Até o momento não houve ressarcimento do 

valor ao requerente, situação em que lhe causou transtornos que resultam 

no dever de indenizar. No pertinente aos danos morais, sua reparação 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 parte 

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 à parte reclamante, em razão 

da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, assim, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano 

é extraído da verificação da conduta. Neste sentido, verbis: APELAÇÃO 

CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 

DO CDC. A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços 

está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de 

segurança. 2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO 

DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO 

CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012). 

Grifei. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a 

fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 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 parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Ainda, inexiste 

nos autos comprovante de restituição do valor pago pelo autor. Assim, a 

título de danos materiais, deve a parte reclamada pagar ao reclamante 

50% correspondente ao montante efetivamente pago pelo pacote. Pelo 

exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

reclamada a pagar a parte autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) pelos danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do 

arbitramento e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. Ainda, para pagar ao autor o valor de R$ 2.419,00 

(dois mil quatrocentos e dezenove reais) pelos danos materiais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, extinguindo o 

processo com resolução de mérito. 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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 21 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8010396-44.2016.8.11.0037 Reclamante: ANDREA APARECIDA RIGO 

PARDO Reclamada: BANCO DO BRASIL SA SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte reclamante que foi 

debitado em sua fatura de cartão de crédito valor desconhecido e não 

autorizado, que teve seu nome negativado indevidamente, requer a sua 

restituição e condenação da reclamada em danos morais. Em sua 

oportunidade de contestar a parte reclamada juntou petição incompleta. É 

o breve relato. Decido. Asseverou a parte autora autor que é cliente do 

banco demandado, onde efetua as suas operações financeiras. Disse que 

foi surpreendida com cobrança desconhecida em sua fatura de cartão de 

crédito, razão pela qual procurou a parte demandada, porém, não logrou 

em resolver a questão administrativamente. Não há de se olvidar que se 

aplica no caso em tela a Teoria da Redução do Módulo da Prova, pois, a 

natureza da relação não permite que a autora faça prova robusta dos 

fatos. Assim, busca-se um paradigma de verossimilhança, que permita um 

convencimento pelo conjunto das provas indiciárias produzidas, somadas 

à experiência comum. Neste contexto, a autora produziu as provas que 

estavam ao seu alcance. A ré, ao seu turno, não contestou 

satisfatoriamente a demanda. Assim, crível a alegação da parte autora de 

que não autorizou o débito em sua fatura de cartão de crédito ou que a 

negativação de seu nome é devida. 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, inciso II, do 

NCPC. Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da 

exordial com resolução do mérito, fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para: - confirmar a 

liminar deferida ab initio - condenar a reclamada ao pagamento de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos pelo 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, conforme disposição da súmula 362 do STJ. 

- Deixo de condenar a reclamada em danos materiais uma vez que a parte 

autora não liquidou o pedido. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 22 de fevereiro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 22 de 

fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Processo nº 1003385-49.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (art. 38 da Lei 9.099/95). Consigno que as sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c/c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Fundamento e decido. A Reclamante nega ter realizado 
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financiamento com a Reclamada, e, sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a 

comprovação de que houve o formal e regular contrato de crédito, que 

deu origem ao desconto na folha de pagamento da parte Reclamante, nos 

exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpri à Reclamada trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços, como por exemplo, cópia do 

contrato contendo a assinatura da mesma, nos termos do art. 373, II, do 

CPC. Entretanto, assim não o fez. Desta forma, mesmo que a contratação 

tivesse sido realizada por terceiros, utilizando-se de documentos 

adulterados ou qualquer outro meio fraudulento, a responsabilidade da 

Reclamada encontra-se patente, senão pela falta de cuidado objetivo 

necessário na conferência, de forma eficiente, dos dados e documentos 

no momento da contratação dos serviços, ônus que lhe incumbia. É a 

teoria do risco da atividade negocial, preconizada no artigo 927 do Código 

Civil. Com efeito, não há provas nos autos de que a parte Reclamante 

tenha firmado o referido contrato. Muito pelo contrário, os documentos ali 

presentes demonstram claramente que não foi o autor que participou da 

contratação. A responsabilidade civil do causador do dano opera-se 

estando presentes a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, 

pois, sua necessária reparação, como ocorre no presente caso, pois não 

restam dúvidas de que o desconto, realizado na folha de pagamento da 

Reclamante, foi indevido, o que certamente causou inúmeros transtornos 

além, de desequilibro financeiro, ante a subtração indevida de valores. No 

caso concreto, houve culpa concorrente do consumidor, uma vez que o 

requerente realizou diversos pagamento de financiamento não contratado 

e só depois de 15 meses é que requereu a o ressarcimento dos valores 

pagos indevidamente, contudo tal situação não é capaz de isentar a 

reclamada que por sua vez não poderia realizar descontos na conta da 

requerida por financiamento realizado por falsários, mas deve ser 

recepcionada como causa de redução do valor indenizatório a título de 

dano moral pela metade. Nesse sentido, a declaração de inexistência da 

relação jurídica e do débito é medida que se impõe. Quanto aos danos 

materiais, tendo em vista haver nos autos especificação e comprovação 

dos valores efetivamente descontados indevidamente da folha de 

pagamento do autor, tenho que a restituição em dobro de valor pago 

indevidamente é medida que se impõe. Já no que concerne a fixação do 

valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, 

aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência 

da relação jurídica e dos débitos decorrentes de financiamento; b) 

DETERMINAR a suspensão dos descontos em folha de pagamento, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 

(hum mil reais); c) CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data. Também, para lhe 

restituir o valor de R$ 5.079,75 (cinco mil e setenta e nove reais e setenta 

e cinco centavos) valor já calculado em dobro, pelos danos materiais, 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 

da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1000997-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000997-76.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL Rejeito 

a preliminar de incompetência do Juizado Especial articulada pela 

reclamada, para processar e julgar o feito. Esta causa, fundada em 

indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser considerada complexa, 

sendo dispensável a realização de perícia, inclusive entendo que os 

elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde 

da controvérsia. Decadência Quanto à alegação de decadência, não 

socorre a requerida, porque não se trata de vício de produto ou serviço, 

mas negativa de contratação, cujo fato se repete mês a mês. Não se 

tratando de vício de produto ou serviço, não opera a decadência do art. 26 

do CDC. Mérito A requerente aduz que o banco requerido é responsável 

pelo lançamento de 01 (um) empréstimo consignado no seu benefício 

previdenciário. Relata que não contratou o serviço de cartão de crédito e 

muito menos autorizou o débitos, por isso, requer a declaração de 

inexistência dos débitos atinentes ao contrato n° 10373156, com valor 

mensal de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e indenização por danos 

morais. Já o banco requerido, em sua peça de bloqueio, afirma ser legítima 

a cobrança uma vez que a requerente, em 23/08/2016, contratou os 

serviços de cartão de crédito - BMG Card n.º 5259.2221.7264.3113. Aduz 

também, que a requerida realizou saque no valor de R$ 1.076,04 (mil, 

setenta e seis reais e quatro centavos), o que ocasionou os descontos 

questionados na presente ação. Pois bem. A inversão do ônus da prova 

libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela. 

Compulsando, verifico que apesar da parte requerente afirmar que não 

contratou cartão de crédito, a documentação apresentada pela reclamada 

desdiz as afirmações da consumidora. A parte reclamada juntou 

documento no qual é possível verificar a foi realizado operação de crédito, 

qual seja, saque do valor R$ 1.076,04 (mil, setenta e seis reais e quatro 

centavos), que ensejou os descontos questionados pela parte reclamante. 

O referido valor, conforme documento juntado no id 8093753, foi 

disponibilizada na forma de Transferência Eletrônica Direta – (TED) na 

conta corrente da autora. Ora, é sabido que não pagamento do valor 

integral da fatura de cartão de crédito, acarreta a incidência de encargos 

sobre o saldo devedor, o que in casu, ocasionou os descontos. Assim, 

tenho que a existência da relação contratual entre as partes é fato 

incontroverso, sendo ilegítimo é o pleito pela declaração de inexistência do 

débito indicado na peça de ingresso. Ademais, diante do contexto 

probatório, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débito, a cobrança constitui exercício regular do direito. Assim, 

evidentemente, não há que se falar em ilegalidade da cobrança de débitos 

que foi efetivada pela parte reclamada, restando notório o lastro da dívida 

cobrada. Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos e 

configuração de danos morais. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, com fulcro no art. 31 da 

Lei nº. 9.099/95, e o faço declarando extinto o feito com resolução de 

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

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 

2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010213-10.2015.8.11.0037 

Promovente: MARCO NETO BATISTA Promovido: AGRICOLA ALVORADA 

LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório a teor do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por MARCO NETO 

BATISTA em face de AGRICOLA ALVORADA LTDA. Devidamente citadas, 

a reclamada AGRICOLA ALVORADA LTDA 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 o consumidor nos termos do artigo 2° do 

CDC. De outro lado, o fornecedor conforme dispõe o artigo 3°, caput, da 

mesma legislação. Os serviços prestados aperfeiçoam-se ao que 

preceitua o Parágrafo 2° 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. Das Preliminares Cumpre 

esclarecer que no que tange à prescrição do direito do autor de pleitear a 

reparação civil nos autos, os danos morais em virtude do protesto 

indevido, deve se ter em consideração que o termo inicial para a contagem 

do prazo prescricional não é da data do protesto, como alegado pela 

requerida, e sim da ciência do ato pelo devedor. Assim, 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. Alega o 

requerente que tentou adquirir casa própria no valor de R$ 118.000,00 

com entrada de R$ 10.000,00 depositados em 06.12.13, sendo o restante 

dentro de um período de 180 dias, que seriam quitados com financiamento 

do programa federal “Minha Casa, Minha Vida”, junto a Caixa Econômica 

Federal. Alega que em abril/2014 segundo a CEF, seu intento foi obstado 

haja vista seu nome estar inscrito no cadastro informativo de créditos não 

quitados do setor público federal – CADIM informado pela SRF do Brasil 

como devedor de tributos/IRPF ano base 2011. Aduz que dirigiu-se a SRF 

em Cuiabá e posteriormente em Rondonópolis onde lhe fora informado de 

que seu nome fora apanhado na “malha Fina” e ainda notificado do 

lançamento do crédito tributário no valor de R$ 7.213,85, ocasionada por 

possível inconsistência entre valores não declarados no seu IRPF 

2011/2012 com o informado pela fonte pagadora dos rendimentos 

recebidos de pessoa jurídica, como o indevidamente declarado pela 

Reclamada – DIRF, naquele ano base, no valor de R$ 27.093,80. Assim, e 

diante do Termo de Recepção de Requerimento do Autor, a SRF em 

08.05.14 reconheceu que “a empresa retificou a informação e retirou-a, 

conforme consulta a DIRF 2011, na qual o rendimento não consta mais no 

sistema.” A reclamada, por sua vez, alega que de acordo com o 

documento juntado pelo próprio Autor, a SRF declarou que a retificação da 

declaração foi realizada pela empresa Ré no ano de 2012. Argumenta que 

em razão da retificação, já no ano de 2012 deixou de existir qualquer 

problema que fosse de responsabilidade da Ré, pois não haveria qualquer 

dano que ensejasse algum abalo moral e/ou material. Por fim, afirma que 

não houve qualquer omissão por parte da requerida e que o autor não 

juntou qualquer prova do dano sofrido. Pois bem, observo através dos 

documentos juntados pelo autor, ID 3548976, que realmente a retificação 

da declaração foi realizada pela empresa ré. No entanto, não consta em 

nenhum lugar do referido documento que a retificação foi feita ainda no 

ano de 2012, como tenta fazer crer a ré. Ademais, vislumbro que embora 

o autor não tenha juntado aos autos a negativa do banco em liberar o 

financiamento e extrato comprovando que seu nome estava inscrito no 

CADIM, juntou documentos suficientes para comprovar o erro da ré em 

declarar à Receita Federal rendimentos não recebidos pelo autor. Tal erro 

com certeza causaram transtornos ao requerente, que superam o mero 

aborrecimento, pois teve que se deslocar diversas vezes à Cuiabá e 

Rondonópolis na tentativa de solucionar o problema. Portanto, entendo que 

a conduta da ré causou danos materiais e morais a parte reclamante e que 

devem ser reparados. No presente caso, está caracterizado o dano moral, 

eis que a falha na conduta 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, entendo pela procedência. Desta feita, 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. Destarte, nessas hipóteses, nas quais a lesão não gera 

uma materialidade concreta, porém abstrata, é de se admitir o dano in re 

ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização. Por 

esse enfoque, deve-se ter em mente que a indenização deve ser em valor 

tal que garanta à parte credora 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. Por tais razões, considerando que a fixação do 

quantum deve ser suficiente para evitar enriquecimento sem causa ao 

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 à 

reparação pelos danos materiais, de igual forma opino pela procedência, 

devendo a ré ser condenada ao pagamento de R$ 174,50 (cento e setenta 

e quatro reais e cinquenta centavos), eis que devidamente comprovado 

nos autos. EM RAZÃO DO EXPOSTO, declaro resolvido o mérito da lide, 

julgo procedentes os pedidos trazidos na inicial e: b. Condeno a reclamada 

a pagar ao autor o valor de R$ 174,50 (cento e setenta e quatro reais e 

cinquenta centavos) referente aos danos materiais, corrigido 

monetariamente (INPC/IBGE), e acrescido de juros legais de 1% ao mês, 

ambos a contar da citação. c. Condeno a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro 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, 22 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, 22.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003357-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVIBERK DE SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003357-81.2017.8.11.0037 Requerente: ALVIBERK DE 

SOUZA MOTA Requerido: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de indenização por danos morais e materiais 

proposta por Alviberk de Souza Mota em face de Banco do Brasil S.A, 
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diante de suposta falha na prestação dos serviços. Fundamento e decido. 

A parte reclamante aduz que depositou na agencia onde é titular de uma 

conta corrente junto a reclamada, um cheque no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais) Afirma que o cheque foi devolvido, porém não conseguiu 

obter a retirada do cheque junto a reclamada sendo necessário a 

expedição de notificações extrajudiciais para obter o cheque. No mérito, a 

demandada assevera que não há comprovação nos autos que possa 

basear a pretensão autoral, sendo que não houve falha na prestação de 

serviço, e que, portanto, não há o direito de indenizar. Pois bem. 

Compulsando os autos, vê-se que ocorreu falha na prestação de serviço 

por parte da reclamada. 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 comprovado que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do 

consumidor, ou de terceiro (§ 3º, incisos 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. 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 

parte 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. Desta forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, em decorrência da falha na prestação dos serviços da 

reclamada. Neste sentido, verbis: No que tange ao quantum indenizatório, 

insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao 

Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 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 parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) pelos danos morais, sem que isso importe em enriquecimento 

indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. Neste sentido 

reputo justa a indenização material nos termos apresentados na inicial 

configurando o valor de R$ 2.000,00 (trezentos reais) referente ao 

cheque devolvido e não colocado à disposição do requerente, bem como o 

pagamento dos valores dispendidos para notificação extrajudicial do 

requerido de R$ 455,50 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta centavos), que deverão ser devidamente corrigidos. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, pelos danos 

morais, bem como a condenar a parte reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 2.455,50 (dois mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos) a título de danos materiais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a iniciar a partir desta decisão extinguindo o 

processo com resolução de mérito. 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. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003438-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELINA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HELTON FERREIRA BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003438-30.2017.8.11.0037 Reclamante: ROSELINA 

MOREIRA DOS SANTOS Reclamado: JOSE HELTON FERREIRA BORGES 

VISTOS ETC. Ante a notícia de cumprimento da obrigação, conforme 

movimentação 9937821, homologo e determino o encerramento do feito 

ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO 

MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004161-49.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ANGELO PEREIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº: 1004161-49.2017.8.11.0037 Promovente: MARIO ANGELO 

PEREIRA SILVA Promovido: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. OPINO. Passo a 

decidir o feito com arrimo no art. 355, inc. I, do NCPC, uma vez que as 

provas entranhadas no processo são suficientes para o deslinde da 

causa, não havendo necessidade de provas orais. Sem preliminares, 

passo ao mérito. Alega o Reclamante que ao buscar atendimento junto ao 

Banco Reclamado, aguardou pelo prazo de 41 (quarenta e um) minutos, 

sendo que em razão da demora pelo atendimento, restou prejudicado o 

seu trabalho, além de estar o Reclamado, em desacordo com lei municipal 

que estabelece prazo menor para atendimento ao cliente. Requer a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais. A reclamada, em sede de contestação, alega que não praticou 

qualquer ilícito, visto que a Reclamada possui diversos pontos de 

atendimento para uso de seus clientes, mas a maioria deles prefere 

utilizar-se da agência, o que poderia causar a demora pelo atendimento, 

que pode ocorre sem previsão, em momentos inesperados de picos. 

Requer a improcedência da ação. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, alegando à parte autora abalo moral pela demora no 

atendimento, deixou de comprar tal alegação. Logo, cabe à parte 

Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil/2015. Além 

disso, o entendimento predominante quanto ao dano moral manifestado 

pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, é 

no sentido de que a demora no atendimento, superior ao estabelecido em 

leis municipais, não configura, por si só, dano moral. Corroborando: 

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FILA DE BANCO. ESPERA 

ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO QUE NÃO 

CAUSA, POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA EXTRAPATRIMONIAL. 

NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA 

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO. 
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AGRAVO NÃO PROVIDO. A simples espera em fila de banco, ainda que 

ultrapasse o tempo estabelecido em lei municipal, não causa no 

consumidor constrangimentos passíveis de indenização. Necessária 

comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme 

dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não ocorreu 

no caso concreto. O juiz não está obrigado a responder ou rebater todos 

os argumentos das partes, mas, sim, analisar e decidir as questões 

necessárias à resolução da lide. Nega-se provimento ao agravo interno 

visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade 

com o entendimento desta E. Turma Recursal. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 157969120138110002/2016, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 14/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016. FILA DE BANCO. 

ESPERA ALÉM DO TEMPO ESTABELECIDO EM LEI MUNICIPAL. SITUAÇÃO 

QUE NÃO CUASA, POR SI SÓ, DANOS DE NATUREZA 

EXTRAPATRIMONIAL. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO ABALO 

SOFRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. A simples espera em fila de banco, ainda que ultrapasse 

o tempo estabelecido em lei municipal, não causa no consumidor 

constrangimentos passíveis de indenização. Necessária comprovação de 

violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do 

artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto. 

Recurso não provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

292016320148110002/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

10/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. Logo, não é cabível o pleito de danos 

morais. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela 

Reclamante, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em 

julgado desta decisão. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010136-70.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010136-70.2015.8.11.0014 

Promovente: HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO Promovido: 

CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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 HALLISON FERNANDO NUNES 

CARVALHO em face de CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Analisando-se os autos, observa-se que a obrigação foi totalmente 

satisfeita haja vista o bloqueio de valores via BacenJud e que inclusive já 

foram liberados ao autor por meio de alvará. Ante o exposto, Decido. 

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Decorrido o 

prazo para interposição de recurso, sem que este seja manejado, 

certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. 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, 22 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, 22.02.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001677-61.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001677-61.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Fundamento e decido. JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR - FALTA DE INTERESSE DE AGIR Alegou a parte 

promovida a falta de interesse de agir, haja vista, que o promovente se diz 

titular do direito de ser ressarcido, contudo, sequer restou demonstrado 

recusa da reclamada em atender, tampouco os prejuízos causados pela 

inscrição no órgão de proteção ao crédito. No caso, a parte promovente 

pretende a declaração de inexistência de débitos e pedido indenização, 

logo, há evidente necessidade em se julgar a demanda. Portanto, rejeito a 

preliminar e passo a análise ao mérito. MÉRITO O cerne da controvérsia 

consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte Reclamante 

no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que não possui 

relação jurídica com a Reclamada, desconhecendo a origem do contrato 

que ensejou a anotação nos cadastros de devedores no R$ 210,14 

(duzentos e dez reais e quatorze centavos), referente ao contrato nº 

015124056000063CT. A Reclamada alega em sua defesa que as 

alegações autorais não merecem prosperar, eis que desprovidas de 

qualquer comprovação fática que as corrobore. Compulsando os autos, 

não verifico a demonstração do débito impugnado pela parte autora. 

Dessa forma, entendo que a parte reclamada não trouxe fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a 

alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. A parte reclamada 

não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia 

em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece 

entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da 

parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja 

pela verossimilhança do alegado na exordial. Descura, assim, a 

demandada do dever de impugnação específica de que trata o art. 341, 

caput, do CPC, o que faz presumir a veracidade dos fatos articulados pela 

parte autora. Ora, a parte reclamada é responsável pela negativação 

indevida, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar 

eventual falha em seu sistema de cobrança. De outro lado, a parte ré não 

trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados 

na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a 

contratação dos serviços e exigibilidade da dívida levada a inscrição nos 

órgãos restritivos ao crédito. Ademais, a alegação de ausência de 

responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância 

de dever de cautela. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. A parte reclamante tem inserção 

anterior, contudo, tal débito está sendo questionado em ação própria, o 

que afasta a incidência da súmula 385 do STJ. Logo, comprovada que a 

inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há 

que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante 

do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da 

circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se 

assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 
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sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para condenar 

a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por 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$ 210,14 (duzentos 

e dez reais e quatorze centavos), 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 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). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012059-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIANE APARECIDA PEREIRA GUEDES GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (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

 

Processo nº 8012059-28.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 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. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante declaração de inexistência de debito e 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, devido a um débito que 

não reconhece. Afirma a reclamante que em fevereiro de 2015 cancelou 

os serviços de internet e a linha móvel de seu plano (indicou número de 

protocolo), mantendo somente a linha fixa. Aduz que a fatura referente ao 

período de 13/02/2015 a 13/03/2015, foi emitida equivocadamente 

cobrando tais serviços cancelados, fatura essa no valor de R$ 180,98 

(cento e oitenta reais e noventa e oito centavos). Sustenta que após 

reclamações, foi emitida nova fatura em substituição a esta, no valor de 

R$ 19,15 (dezenove reais e quinze centavos), com vencimento em 

04/04/2015, correspondente ao período de 18/02/015 a 17/03/2015, a qual 

foi devidamente paga. E que ainda assim, a reclamada promover a 

negativação de seu nome perante os órgãos de restrição ao crédito pelo 

valor da fatura cancelada. No documento acostado à inicial ficou 

demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela reclamada, 

no valor referente ao da fatura com a cobrança errada. A requerida 

contesta, informando que o débito ensejador da negativação é decorrente 

de contrato firmado com a requerente. Afirma que não há prova do pedido 

de cancelamento dos serviços de internet e da linha móvel. Aduz, que a 

negativação é legítima, ante a inadimplência da parte requerente. Em que 

pese as alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em 

desconstituir as alegações da promovente. Isso porque a requerente 

indicou protocolo de atendimento onde supostamente teria solicitado o 

cancelamento dos serviços. Além do que existe nova fatura gerada para o 

mesmo período, excluindo os serviços que a autora alega ter cancelado, o 

que demonstra a ciência da requerida. Ainda, a promovida não trouxe aos 

autos nenhuma prova ou alegação capaz de comprovar que existiu o 

fornecimento regular dos serviços de internet e telefonia móvel, no período 

da fatura objeto da negativação, ou seja, quer se eximir da 

responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece aos seus 

clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem trazer aos autos 

absolutamente nada, apenas meras alegações. 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 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. 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 e da negativação do nome da requerente, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

Pelo exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, 

para: 1) declarar inexigível o débito mencionado na inicial e, 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 8.000,00 (oito 

mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes. Preclusas as vias recursais, nada 

sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DE JESUS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002892-72.2017.8.11.0037 Reclamante: TIAGO DE JESUS 

MOREIRA Reclamado: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Cuida-se pedido de indenização por danos morais, 

proposta por Tiago de Jesus Moreira em face de Banco Bradesco Cartões 

S.A, diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito. CONDIÇÕES DA AÇÃO Em primeira análise, a parte 

reclamada apresenta tese de ausência de condições da ação e da falta de 

interesse de agir, por falta de tentativa de solução administrativa da lide, 

todavia a tese é afastada pois a todos assiste o direito de petição previsto 

na Constituição Federal, o instituto é definido como o direito dado a 

qualquer pessoa que invocar a atenção dos poderes públicos sobre uma 

questão ou uma situação. Dessa feita, resta afastada a preliminar. 

Rejeitada a preliminar e passo ao exame do MÉRITO. Fundamento e decido. 

A parte reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de 

proteção ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito 

negativado. Em defesa, a reclamada anexa a contestação contrato 

supostamente assinado pelo requerente. Ocorre que, embora tenha 

negado a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de 

juntar aos autos qualquer documento para fazer prova de suas 

alegações, como por exemplo, contrato assinado não demonstrando a 

relação contratual existente. Assim, tenho que a demandada utilizou-se 

inadvertida e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a 

veracidade das informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que 

indiscutível o seu erro ao providenciar a contratação em nome da parte 

reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador 

com fundamento em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida 

tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, 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 requerida. A responsabilidade 

da empresa reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos 

termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. 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. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003292-86.2017.8.11.0037 Requerente: LORRAINA 

FERREIRA DA SILVA Requerida: VIVO S/A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Lorraina Ferreira 

da Silva em face de Vivo S/A, diante de suposto lançamento indevido de 

seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Fundamento. Decido. A 

parte reclamante propôs a presente ação, pugnando pela exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, visto desconhecer o débito 

ensejador da negativação. Em contestação, a promovida junta vários 

documentos como: contrato assinado pela requerente e extrato mensal, 

cópias de documentos pessoais apresentado pela requerente no ato da 

contratação e demais documentos probatórios. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato junto à 

contestação, contudo não comprovou o pagamento do débito discutido 

nos autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque 

não o fez. Cabe ressaltar que da análise em comparação as assinaturas 

constantes dos documentos pessoais e do contrato assinado pela 

requerente, tem-se que são semelhantes. Assim, uma vez demonstrada a 

contratação, legítimo o direito de o credor levar o nome do devedor ao 

registro do cadastro de maus pagadores. Diante do exposto, ausente 

comprovação de qualquer ato ilícito por parte da reclamada. Assim, não há 

que se falar em dano moral. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que 

a parte reclamante faltou com seu dever processual e deduziu uma 

pretensão totalmente desrevestida de fundamento fático e jurídico, 

obrando em litigância de má-fé, devendo por consequência imperiosa 

ser-lhe-á aplicado a multa prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 

9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos 

que poderão ser comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a 

parte Reclamante ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, 

CONDENO a parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) 

sobre o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos, bem como ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002548-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 201 de 617



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002548-91.2017.8.11.0037 Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de 

indenização por danos materiais e morais, proposta por ANA IVANICE 

MONTOVAM BRAVIN em face Oi Móvel S/A, diante de suposta cobrança 

indevida. Fundamento e decido. Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso 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, inciso II, do 

CPC. Aduz a reclamante que vem recebendo diversas cobranças 

indevidas realizadas pela reclamada, e por não possui relação contratual 

com a mesma requer que a declaração de inexistência ante a ausência de 

relação contratual entre as partes. Incontroverso nos autos que a 

cobrança ter sido efetuada, uma vez que a reclamada alega que as 

faturas encaminhadas são devidas e estão inadimplentes gerando o dever 

de cobrança. Pois bem. Compulsando os autos, vê-se que a reclamante, 

não possui relação contratual com a reclamada e mesmo informando a 

situação está não cessou as ligações. No entanto, o demandado 

permaneceu lhe encaminhando faturas para pagamentos. A 

responsabilidade do reclamado como fornecedor de serviços é objetiva, 

nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3º, 

incisos 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. Ademais, as ameaças de negativação do nome da 

reclamante, bem como a frustração e angústia decorrentes desse fato, 

são suficientes para a presunção do dano moral (damnum in re ipsa). No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. Assim, 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 parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar 

a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos 

morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, 

extinguindo o processo com resolução de mérito. RECONHEÇO e 

DECLARO a inexistência e inexigibilidade do débito em discussão. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Rondonópolis, 23 de fevereiro de 2018. Lyzia Sparano 

Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-96.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE APPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLE SILVA DE LARA PINTO OAB - MT18222/O (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003841-96.2017.8.11.0037 Requerente: ADRIANE APPIO 

Requerida: TELEFONICA BRASIL S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por Adriane Appio em 

face de Telefônica S/A, diante de cobrança indevida ante a ausência de 

relação contratual junto a reclamada. Fundamento. Decido. A parte 

reclamante propôs a presente ação, pugnando pela declaração de 

inexistência de débito, visto não ter relação contratual junto a reclamada. 

No mérito, a reclamada afirmou que a cobrança é devida, bem como 

apresentou contrato devidamente assinado pela requerente, restando 

claro a relação jurídica entre as partes. Pois bem. Compulsando o 

procedimento, vê-se que a parte autora impugnou o contrato anexo junto à 

contestação, porém não comprovou o pagamento do débito discutido nos 

autos e nem apresentou motivos satisfatórios e suficientes porque não o 

fez. Assim, uma vez demonstrada a contratação, legítimo o direito de o 

credor levar o nome do devedor ao registro do cadastro de maus 

pagadores. Diante do exposto, ausente comprovação de qualquer ato 

ilícito por parte da reclamada. Assim, não há que se falar em dano moral. 

DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ Tendo em vista que a parte reclamante faltou 

com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Pelo exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Ademais, CONDENO a 

parte reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor 

corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos 

autos, bem como ao pagamento das custas do processo, bem assim dos 

honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 

1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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. P.R.I.C. 

Primavera do Leste/MT 23 de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000843-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO VIEIRA DA SILVA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR OAB - MT0015851A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000843-58.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 
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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 CPC. 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. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este 

motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 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. 333, II do CPC. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos morais, ao argumento de 

que sofreu abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por 

parte da reclamada. Afirma a reclamante que possui linha de telefonia 

móvel junto a reclamada sob n° (66) 9.9977-6705, a qual foi cancelada 

sem a sua autorização, sendo que foi ativada uma nova linha pela 

reclamada, sob n° (66) 9.9717-4820. Informa que em virtude dessa 

alteração, sofreu sérios prejuízos, pois depende do telefone para 

trabalhar, além disso, perdeu consulta médica de grande importância, 

devido à alteração do número do telefone. A reclamada alega que ao 

contrário do alegado na petição inicial, a linha em comento foi alterada em 

razão de solicitação da própria Autora, e que não se há falar em alteração 

indevida ou em danos morais. Da análise dos autos, verifica-se que 

acerca da alegação da requerida de que a autora solicitou o cancelamento 

e alteração de sua linha, não há qualquer requerimento por escrito ou 

gravação telefônica que comprove tais alegações. Em que pese as 

alegações da parte promovida, a mesma não logrou êxito em desconstituir 

as alegações da promovente. Isso porque não trouxe aos autos nenhuma 

prova ou alegação capaz de comprovar que existiu o requerimento da 

autora quanto ao cancelamento ou alteração de sua linha, ou seja, quer se 

eximir da responsabilização pela má prestação dos serviços que oferece 

aos seus clientes e da insegurança gerada ao consumidor, sem trazer 

aos autos absolutamente nada, apenas meras alegações. Além do que, 

resta comprovado que a autora precisou diligenciar junto a empresa 

reclamada para requerer a regularização da sua linha. 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 

comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. Logo, tenho 

que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que 

a reclamada agiu com negligência ao efetivar o cancelamento e alteração 

indevidos da linha telefônica da parte reclamante, sem qualquer 

justificativa plausível. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano 

moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte reclamante em 

razão da falha na prestação do serviço efetivado pela reclamada, sendo 

desnecessária, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois 

o dano se extrai da verificação da conduta. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Feitas as ponderações supra, considero adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

Quanto a alegação da autora de que a antecipação de tutela não foi 

cumprida no prazo determinado, sustentando que sua linha telefônica só 

foi restabelecida em 17/04/2017, tenho que razão lhe assiste, já que na 

contestação apresentada pela requerida, e assinada no dia 17/04/2017, a 

mesma afirma que “atualmente, a linha vinculada ao CPF da autora é a de 

nº (66) 997174820, ativa e com utilização regular”. Comprovando assim 

que naquele momento a linha da reclamante ainda não havia sido 

restabelecida para seu número de origem, o que autoriza a fixação de 

multa por descumprimento da antecipação de tutela no valor de R$ 

3,000,00 (três mil reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada a pagar a 

reclamante o valor de R$ 3,000,00 (três mil reais), a título de multa por 

descumprimento da antecipação de tutela, ratificando os termos da 

antecipação de tutela concedida; 2) condenar a reclamada a pagar a 

reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003392-41.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR LUIS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA ARRUDA OAB - MT0016336A (ADVOGADO)

RODOLFO RUIZ PEIXOTO OAB - MT0015869A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003392-41.2017.8.11.0037 Reclamante: CLEOMAR LUIS DE 

LIMA Reclamado: BANCO BRADESCO S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória da inexistência de débitos, com 

pedido de indenização por danos morais, proposta por CLEOMAR LUIS DE 

LIMA em face de BANCO BRADESCO S.A, diante de suposto lançamento 

indevido de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. I – Da 

Ilegitimidade Passiva da Primeira Requerida A reclamada arguiu, em 

preliminar, a ilegitimidade passiva. In casu, rejeito a preliminar, uma vez 

que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do 

Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade 

solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Ademais 

consta do protesto anexo a apresentante do protesto a requerida Banco 

Bradesco S.A. Ultrapassadas as preliminares, passo a analisar o MÉRITO 

da demanda. Fundamento e decido. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à parte reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte 

reclamante alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção 

ao crédito de forma indevida, visto desconhecer o débito ensejador da 

negativação. Ocorre que, embora tenha negado a culpa, o reclamado não 

comprovou o alegado, deixando de juntar aos autos qualquer documento 

para fazer prova de suas alegações, em especial o contrato. Assim, tenho 

que o demandado utilizou-se inadvertida e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro negativador com fundamento em falta de pagamento. A 

reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 
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de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para declarar inexistente o débito sub judice e CONDENAR a 

parte reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês a partir do evento danoso e correção monetária medida pelo INPC, a 

partir desta decisão, extinguindo o processo com resolução de mérito. 

Torno definitiva a antecipação de tutela deferida. 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. 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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 23 de fevereiro 

de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004125-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL LEITE DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004125-07.2017.8.11.0037 Reclamante: ISMAEL LEITE DO 

NASCIMENTO Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo 

ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se pedido de indenização por danos morais, proposta 

por Ismael Leite do Nascimento em face de Telefônica Brasil S.A, diante de 

suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros restritivos de 

crédito. Fundamento e decido. A parte reclamante alega que teve seu 

nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, 

visto desconhecer o débito negativado. Ocorre que, embora tenha negado 

a culpa, a reclamada não comprovou o alegado, deixando de juntar aos 

autos qualquer documento para fazer prova de suas alegações, em 

especial o contrato. Assim, tenho que a demandada utilizou-se inadvertida 

e sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a contratação em nome da parte reclamante e, em 

seguida, inscrever seu nome em cadastro negativador com fundamento 

em falta de pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso 

X, do art. 5º, da Constituição Federal, 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 requerida. A responsabilidade da empresa reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, 

que assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. 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. 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 parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido inicial para CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção 

monetária medida pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, e para 

declarar inexistente o débito sub judice, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. Também, tendo em vista o teor do julgamento desta 

ação, determino que a reclamada exclua o nome da parte reclamante do 

cadastro restritivo de crédito, SERASA, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de fixação de multa em caso de descumprimento. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

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. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT 22 de fevereiro de 2018. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011690-68.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIONE GOES SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011690-68.2015.8.11.0037 Requerente: ALCIONE GOES 

SOARES Requerido: OI S/A Vistos etc. No dia 29/06/2016, o Juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos 

autos sob nº 0203711-65.2016.8.19.0001, deferiu o processamento da 

recuperação judicial da reclamada OI S/A e de outras seis empresas 

pertencentes ao mesmo grupo. O enunciado 51, do FONAJE, preleciona: 

Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação 

extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a 

sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, 

possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via 

própria. (Nova Redação no XXI Encontro - Vitória/ES). Assim, ante a 

impossibilidade de prosseguir a execução nesta via, com fundamento no 

artigo 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, e Enunciado 51, do FONAJE, julgo 

extinto o processo sem resolução de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei 9.099/95. Transitada em 

julgado, expeça-se certidão de crédito para habilitação perante o Juízo 

Universal. Após, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. 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. P.R.I.C. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005010-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAETANO FRETES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1005010-21.2017.8.11.0037 

Promovente: DIEGO CAETANO FRETES Promovido: BANCO BRADESCO 

S.A e ABRIL COMUNICAÇÕES 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 DIEGO CAETANO FRETES em face de BANCO 

BRADESCO S.A e ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. Devidamente citados, os 

reclamados apresentaram contestações tempestivas. 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. O autor alega ser cliente do requerido 1º réu BANCO BRADESCO, 

através da conta bancaria nº 0002033, Agência 1458. Entretanto, afirma 

que jamais possuiu qualquer vínculo contratual com 2º ré EDITORA ABRIL 

COMUNICAÇÕES S.A. Assevera que em sua fatura de cartão de crédito 

estavam sendo lançadas cobranças indevidas em favor da segunda ré. 

Aduz que em razão das cobranças efetuadas indevidamente o primeiro 

réu incluiu seus dados indevidamente junto ao banco de dados dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito. Em sede de contestação, a segunda ré 

alega que o autor possui assinatura junto a ela, o que gerou as cobranças 

lançadas. Assevera que não cometeu nenhum ilícito capaz de ensejar 

indenização por danos morais e materiais. O banco Bradesco, ora primeiro 

réu, aduz que a inscrição foi devida, sendo que a mesma se deu por culpa 

exclusiva do autor, não tendo o réu o dever de indenizar. Analisando os 

autos verifico que os requeridos não trouxeram nenhum documento capaz 

de comprovar suas alegações. Embora a segunda ré alegue que o autor 

possuía contrato de fornecimento de revista com ela, esta não apresentou 

o contrato ou qualquer outro documento capaz de comprovar suas 

alegações. Assim, entendo não haver relação contratual entre as partes, 

eis que não comprovada a assinatura de fornecimento de revista pela 

segunda ré. Cumpre mencionar, que por se tratar de relação de consumo, 

em que o consumidor é parte hipossuficiente, cabia ao réu provar que a 

relação contratual com a parte autora, entretanto, nada juntou para fazer 

prova de sua alegação. Da contestação do banco réu, o que se observa é 

apenas uma tentativa de eximir sua responsabilidade, tentando atribuí-la 

ao autor. Importante frisar que a responsabilidade das instituições 

financeiras pela segurança dos serviços por ela prestados 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 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.” Ademais, é entendimento do STJ 

na súmula 479, de que mesmo em caso fortuito, a responsabilidade da 

instituição financeira é objetiva. Vejamos: “Súm. 479 - As instituições 

financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito 

interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias.” E é exatamente a hipótese dos autos, já que, neste 

caso, os réus sequer provaram que a contratação da revista foi realizada 

pelo autor. 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 exime de culpa. Portanto, deve ele ser 

responsabilizado pelos danos causados a parte autora. Por 

consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra 

acolhida na presente demanda. Considerando que o autor comprovou o 

pagamento indevido dos valores lançados em sua fatura de cartão de 

crédito, o quantum da repetição do indébito consiste no valor de R$ 326,90 

(trezentos e vinte e seis reais e noventa centavos), que em dobro perfaz 

a quantia de R$ 653,80 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta 

centavos). No tocante ao dano moral, resta configurada a ilícita conduta 

da parte reclamada que, por sua conta e risco disponibilizou os dados do 

reclamante à consulta pública, qualificando-a como mau pagador, quando 

esta nada contribuiu com o fato danoso. Assim, resta evidente que no 

caso em apreço, extrapolou o mero descumprimento contratual e alcançou 

o abuso do direito na seara consumerista, insculpido no art. 39, IV do CDC, 

vez que a reclamada, prevaleceu-se da hipossuficiência técnica da 

reclamante. Ademais, no presente caso, o dano moral é considerado 

presumido ou in re ipsa, prescindindo-se de comprovação, pois 

insuscetível de demonstração no mundo fático a dor, a angústia, a 

intranquilidade, enfim, o abalo psíquico e quaisquer outras ofensas à 

personalidade da pessoa, haja vista que integra o rol de direito 

extrapatrimoniais e sua exigência de comprovação supera, em muito, os 

limites da razoabilidade. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO. IN RE 

IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. SÚMULA 

7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 

SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta 

Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de que a 

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de 

inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a 

própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. A 

quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o 

que afasta a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência 

da Súmula 7/STJ. 3. Os juros de mora são devidos a partir do evento 

danoso, conforme enunciado da Súmula 54/STJ. 4. Agravo não provido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 346089 PR 2013/0154007-5, Relator: Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/08/2013, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2013). Forte nessas razões, 

concluo pelo cabimento dos danos morais. Resta, contudo, valorar o 

quantum. Desta feita, entendo cabível a repressão eficiente de todo abuso 

praticado no mercado de consumo, capaz de causar prejuízos aos 

consumidores (art. 4º, VI do CDC) seja material ou moral. 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$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais. Em razão do exposto, declaro resolvido o mérito e JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a) Torno definitiva a tutela de urgência 

deferida nos autos. b) Declaro inexistentes os débitos no valor de R$ 

922,95 (novecentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos), 

referente ao contrato: nº 072666649000018CT, apontados no 

SPC/SERASA em nome do reclamante e efetuados pelo reclamado; c) 

Condeno a ré a ressarcir em dobro o que cobrou indevidamente, o que 

equivale a R$ R$ 653,80 (seiscentos e cinquenta e três reais e oitenta 

centavos), corrigido monetariamente desde os respectivos desembolsos 

pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, contados a partir da citação d) 

Condeno a promovida a pagar ao promovente a quantia de R$8.000,00 

(oito mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelos 

índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, 
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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, 23 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, 23.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012188-67.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012188-67.2015.8.11.0037 Reclamante: LUCIANA DA LUZ DIAS PEIXOTO 

Reclamada: LUIZ HUMBERTO DE SOUZA BARBOSA SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte reclamante que em decorrência de inadimplência do 

requerido em serviços educacionais prestados pela instituição em que é 

sócia administradora foi firmada nota promissória cobrada nesta demanda 

através da ação de locupletamento ilícito. É o relato necessário. Decido. 

Trata-se de ação de locupletamento efetivada pela parte reclamante, em 

face da parte reclamada, decorrente de uma nota promissória emitida em 

17 de março de 2010, com vencimento em 31 de março de 2010, que foi 

ajuizada através desta demanda em 08 de novembro de 2015, que teve a 

citação válida da parte requerida em 09 de agosto de 2016. Compulsando 

os autos, verifico a existência da prescrição, visto que a dívida se deu em 

31 de março de 2010, e somente foi ajuizada em agosto de 2015, portanto, 

mais de 5 anos depois. Com a entrada em vigor do novo Código Civil, o 

prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de nota promissórias 

passou a ser de cinco anos, ex vi do art. 206, §5º, inc. I. Como a ação 

somente foi ajuizada em agosto de 2015, sem que o prazo prescricional 

tivesse sido suspenso ou interrompido, percebe-se que a pretensão inicial 

encontra-se irremediavelmente prescrita quando do manejo da demanda. 

Destarte, a improcedência do pedido é medida impositiva Pelo exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 23 de fevereiro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 23 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001802-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA LUANA DOS SANTOS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001802-29.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ERICA LUANA DOS 

SANTOS NEVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Infere-se da inicial que a parte requerente 

alega que jamais firmou contrato com a empresa reclamada, ao passo que 

a parte requerida em sede de contestação juntou com a contestação 

documento pessoal da parte autora e contrato de prestação de serviços 

alegando que o apontamento é legítimo. Em sede de impugnação à 

contestação a parte autora não reconhece a assinatura lançada nos 

referidos documentos. Diante deste contexto, e analisando-se as 

assinaturas da parte autora nos documentos existentes nos autos 

(juntados com a inicial), bem como os documentos anexos à contestação, 

e comparando-se com a assinatura aposta no contrato juntado aos autos, 

para um exame mais acurado da questão, com vistas à completa instrução 

do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, de natureza 

grafotécnica, para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da 

competência dos Juizados Especiais. Com efeito, o legislador 

infraconstitucional buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema 

onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, 

e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência 

para conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de 

menor complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.” Destarte, restando 

controversa a veracidade da assinatura da parte autora nos documentos 

juntados aos autos em sede de contestação, mostra-se imprescindível a 

realização da prova pericial que, por envolver matéria complexa, afasta a 

competência dos Juizados Especiais Cíveis, impondo a extinção do 

processo sem exame do mérito na dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da 

Lei de Regência dos Juizados Especiais. Nesse sentido: AÇÃO 

INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL - NECESSIDADE 

DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - 

INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, 

SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - Havendo a negativa da autoria da 

assinatura firmada no documento apresentado pela ré, que deu causa à 

inclusão de seus dados nos anais de proteção ao crédito, necessário se 

faz a produção de prova grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado 

Especial Cível a causa referente à negativa de assinatura de documentos, 

haja vista a complexidade da matéria probatória decorrente da 

necessidade de prova pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 

9.099/95). 3 - Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para 

declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da 

complexidade da causa. (RNEI, 1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, 

TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da 

publicação no DJE 16/08/2012). Registro, por oportuno, que a 

incompetência absoluta, como matéria de ordem pública que é, pode e 

deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, 

nos moldes do art. 64, do CPC. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

reconhecendo, em razão da complexidade da causa pela necessidade de 

perícia grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do procedimento 

sumaríssimo, pelo que JULGO EXTINTO a presente reclamação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, arquivem-se 

os autos. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 

2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011768-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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LEONOR JOAO MARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011768-28.2016.8.11.0037 Requerente: LEONOR JOAO 

MARINI Requerido: MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, 

inc. I, do NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo 

são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase 

atual a necessidade da produção de outras provas. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva da Reclamada, considerando que a agência de 

turismo que comercializa pacote de viagem é responsável solidária por 

qualquer vício na prestação do serviço. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 

1319480 RJ 2010/0111451-3. Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 18/02/2014).. Passo à análise do 

mérito da presente demanda. Postula a Reclamante, rescisão contratual 

com restituição de valores, bem como a condenação da Reclamada ao 

pagamento de indenização por dano moral pela falha na prestação de 

serviços por ofertar pacote de viagem com hospedagem de péssimas 

condições de acomodação, e, devido as más condições do hotel, a sua 

filha adoeceu, obrigando-o a interromper antecipadamente a viagem para 

fins de tratamento médico. A Reclamada sustenta, em síntese, que não 

cometeu qualquer ilícito considerando que não possuem responsabilidade 

pelo acontecido, já que, este foi realizado por terceiros, não havendo 

como serem responsabilizados. Requer a improcedência da ação. A 

responsabilidade da parte promovida, fornecedora de serviço, é objetiva, 

pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos relativos aos 

serviços prestados, consoante disposto no artigo 14, do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito 

externo ou força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, 

hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida. Nada obstante, o 

dano moral nas circunstâncias em de que tratam estes autos, de acordo 

com reiterada jurisprudência, não depende de comprovação de dano 

sofrido, bastando a demonstração do fato ocorrido, haja vista que a 

impossibilidade da medição do mal causado por técnica ou meio de prova 

do sofrimento. “O dano simplesmente moral, sem repercussão no 

patrimônio não há como ser provado. Ele existe tão somente pela ofensa, 

e é dela presumido, sendo o bastante para justificar a indenização”. (TJPR 

4ª C. AP. Rel. Wilson Reback - RT 681/163, in RUI STOCO, 

Responsabilidade Civil, RT, p. 493). Corroborando: RECURSO INOMINADO. 

PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. A agência de 

turismo que comercializa pacote de viagem é responsável solidária por 

qualquer vício na prestação do serviço. Precedentes do STJ (AgRg no Ag 

1319480 RJ 2010/0111451-3. Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. 

Quarta Turma. Data do Julgamento: 18/02/2014). No caso dos autos, 

restou demonstrada a falha na prestação dos serviços da parte requerida 

que, mesmo tendo ajustado com o requerente que o buscaria no hotel 

onde estava hospedado para a realização dos passeios, deixou de 

fazê-lo, frustrando a sua expectativa quanto às programações de sua 

viagem, o que configura o dano moral. Para a fixação de indenização por 

danos morais, deve o magistrado levar em conta as condições pessoais 

das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa 

da parte requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa 

para a redução do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), valor que atende aos critérios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, 

conforme inteligência do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 546413020158110001/2016, , Turma Recursal 

Única - TJMT, Julgado em 07/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) 

RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. DISPONIBILIZAÇÃO DE 

HOTEL COM QUALIDADE INFERIOR AO ANUNCIADO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Consumidora que adquiriu pacote turístico da 

empresa requerida, sendo ofertado hotel 04 (quatro) estrelas para a 

estadia durante o período de 26/12/2011 a 2/1/2012, mas que, todavia, 

teve a sua expectativa frustrada em razão de ter sido hospedada em hotel 

com quarto mofado, com infiltração, roupa de cama velha, entre outros 

problemas. Situação relatada nos autos que ultrapassa a barreira do mero 

aborrecimento cotidiano. Para a fixação de indenização por danos morais, 

deve o magistrado levar em conta as condições pessoais das partes, a 

extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa da parte 

requerida para a ocorrência do evento, não havendo justificativa para a 

majoração do quantum arbitrado quando observados os critérios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Indenização fixada em R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), valor que entendo razoável para o caso dos autos. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme inteligência 

do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

118417420128110006/2015, , Turma Recursal Única, Julgado em 

01/09/2015, Publicado no DJE 01/09/2015) Para a fixação do valor do dano 

moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

rejeição da preliminar suscitada pela parte Reclamada, e no mérito PELA 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial para: A) DECLARAR rescindido o 

contrato nº 2725-0000102688 celebrado entre as partes, e, DETERMINAR 

a Reclamada a devolução do cheque número 900339, no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), ou sendo impossível, a devolução da cártula, 

determino desde já o ressarcimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescidos de juros de 1% (um por cento) 

ao mês, a partir da citação; B) CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante a quantia R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, 

corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Novo 

Código de Processo Civil. Com arrimo no que dispõe a primeira parte do 

inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTENHO a liminar 

concedida – ID 3621001. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. 

Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEISON ORTIZ DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000525-75.2017.8.11.0037 REQUERENTE: GEISON ORTIZ DE 

ASSIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 
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9.099/95. Fundamento e Decido. JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as provas 

dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela Reclamante, visando ver-se compensada 

pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a cobrança 

indevida de valores e consequente negativação. Noticia a Reclamante que 

foi surpreendida com a negativação de seu nome junto ao Serasa por uma 

dívida no valor de e R$ 747,40 (setecentos quarenta e sete reais e 

quarenta centavos), e que não possui débitos com a reclamada. Em 

defesa a empresa reclamada aduz que a reclamante realizou a 

contratação do cartão de crédito ELO NACIONAL MULTIPLO, nº 

5067.XXXX.XXXX.3104, por meio do qual foram contraídos débitos, que 

restaram inadimplidos, ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito. A fim de corroborar suas 

alegações a empresa reclamada apresentou faturas de utilização dos 

serviços, onde constam vários pagamentos e o endereço da parte 

reclamante. Observo que a parte reclamante não impugnou as faturas 

apresentadas. Da análise dos autos, verifico que não assiste razão a 

parte reclamante, uma vez que, apesar de afirmar que não possui débitos 

com a reclamada, as faturas apresentadas (id 6809138) aos ilustram a 

contratação e pagamentos efetuados pela parte reclamante, o que afasta 

a indicação de contratação fraudulenta. Ora, se houve pagamento das 

faturas é porque manteve relação com a empresa reclamada. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos 

para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os 

requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, 

consequentemente a improcedência da pretensão deduzida. Com relação 

à litigância de má-fé, entendo que não deve ser deferida, uma vez que se 

trata, no caso, do livre exercício do direito constitucional de ação. 

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 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. Publique-se. 

Registre-se. 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. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. ENIO 

M A R T I M I A N O  D A  C U N H A  J U N I O R  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012514-27.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARMORARIA DOIS IRMAOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALISON KREBS - ME (REQUERIDO)

ALISON KREBS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012514-27.2015.8.11.0037 Reclamante: MARMORARIA DOIS IRMAOS 

LTDA - ME Reclamada: ALISON KREBS - ME e ALISON KREBS SENTENÇA 

Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 

9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento. Alega a parte reclamante que forneceu (comercializou) 

produtos diversos para o requerido, que por sua vez quedou-se 

inadimplente. Em contestação os requeridos negam veementemente a 

contratação com a empresa. É o relato necessário. Decido. Compulsando 

os autos, verifico a existência de vários pedidos comerciais com 

descrição técnica do produto, data da venda, valor do pedido, nome do 

cliente, todavia, sem assinatura do comprador. Diante da negativa de 

vinculo jurídico e dívida com a parte requerente foi designada audiência de 

instrução para esclarecimento dos fatos, oportunidade em que apesar de 

intimada as partes reclamadas deixaram de comparecer. Pois bem. O 

Enunciado nº 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.” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto. Caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de instrução e julgamento, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Pelo 

exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: Condenar solidariamente as 

reclamadas ao pagamento do valor de R$ 16.531,22 (dezesseis mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), valor que deverá 

ser corrigido pelo índice INPC desde o seu arbitramento e acrescido de 

juros de 1% ao mês desde a citação válida. Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de fevereiro de 2.018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de 

fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000223-80.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000223-80.2016.8.11.0037 Reclamante: CARLOS VICTOR ALVES 

TRAMPUSCH Reclamada: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos 

etc. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo 

pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do 

NCPC. In casu, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega o autor que 

possui linha telefônica celular da reclamada, que o serviço prestado é 

ineficiente, que não consegue fazer ligações e utilizar a internet móvel 

satisfatoriamente. Citada e intimada para contestar a parte reclamada 

deixou transcorrer in albis o prazo para se defender. É o breve relato. 

Decido. Realizada audiência de conciliação a parte reclamada foi intimada 

para contestar, entretanto, não o fez. Manifestou-se assim o nobre 

julgador JOAO LUIS FISCHER DIAS no RI 07035112320158070016 perante 

a Segunda Turma Recursal do TJDF publicada em 04/09/2015: “1. A revelia 

traz a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz, o que lhe permite exigir da parte a 

comprovação desses fatos haja vista a relatividade daquela presunção. 2. 
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Incorre em cerceamento de defesa e amplo acesso à justiça, quando, 

diante da evidência das provas documentais apresentadas, orçamentos, 

fotos do local e do veículo acidentado, somando-se a presunção advinda 

da confissão ficta, decorrente da revelia, conclui o julgador pela ausência 

de provas por parte do autor. Para afastar a presunção de veracidade, 

necessário ouvir a parte autora, de forma a oportunizar, principalmente 

nos Juizados, quando a prova é de regra produzida em audiência, art. 33 

da Lei n. 9099/95, a apresentação de outras provas, inclusive oral, com 

vistas a ultrapassar a contradição apontada. 3. O juiz pode deixar de 

aplicar a presunção da confissão ficta, porém deve ter elementos para 

fundamentar que não sejam a própria ausência de prova, principalmente 

quando ela já foi em parte produzida. 4. Qualquer possibilidade de 

supressão ou redução de incidência da garantia constitucional da ampla 

defesa e acesso à justiça deve ser rechaçada, sob pena de violação do 

devido processo legal.” Portanto, afasto a presunção de veracidade diante 

da ausência de contestação e analiso o feito diante das provas juntadas 

nos autos. No caso de interrupção momentânea dos serviços de telefonia, 

tem-se duas situações distintas: uma, quando se trata de falha de caráter 

geral, por problemas técnicos e outra, quando a interrupção é de natureza 

individual, atingindo apenas determinado ou determinados consumidores. 

No caso da falha de caráter geral, não há presunção do dano moral, 

porquanto estando todos os usuários daquela operadora com o serviço 

defeituoso, não há margem para deduções ou ilações pejorativas em 

relação à pessoa, capazes de atingir direito da personalidade. Assim, 

necessário se faz que a parte interessada aduza na petição inicial – e 

comprove – o fato que, em razão da referida falha, atingiu sua honra, 

ainda que subjetiva, ou outro direito da personalidade, gerando o dano. 

Trata-se de situação em que o dano não é in re ipsa, dependendo de 

demonstração, o que não foi provado na presente demanda. O mero 

dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente 

aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se 

dirige. Sobre essa particularidade a Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso já decidiu: “E M E N T A RECURSO INOMINADO – reclamação 

INDENIZATÓRIA – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – MATÉRIA 

COMPLEXA – FATO QUE SE PODE COMPROVAR POR OUTROS MEIOS – 

DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – corte 

de sinal telefônico durante ligação – INEXISTÊNCIA DE DANO IN RE IPSA – 

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE FATO CAPAZ DE 

GERAR O DANO MORAL – RECURSO da reclamada CONHECIDO E 

PROVIDO – recurso da reclamante prejudicado. 1. A demonstração dos 

fatos alegados, quando não depende de conhecimentos técnicos ou 

científicos, dispensa a realização de prova pericial (artigo 145 do CPC), 

razão por que a demanda pode ser processada e julgada no Juizado 

Especial. 2. Embora o corte de sinal telefônico durante a ligação 

caracterize falha na prestação do serviço, não se trata de hipótese em 

que o dano moral é presumido (damnum in re ipsa). Não havendo alegação 

e/ou demonstração do fato que gerou os pretendidos danos morais, não 

há que se falar em indenização. 3. Recurso conhecido e provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 0038398-16.2012.811.0001, 

HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 

17/12/2014, Publicado no DJE 17/12/2014).” Diferente é a situação, quando 

demonstrado fato que evidencia a ofensa moral, no caso de bloqueio de 

celular em decorrência de fatura previamente quitada. Nessa 

peculiaridade, o bloqueio de linha de celular decorrente da cobrança 

indevida de fatura já quitada enseja ofensa moral. Mesmo considerando 

que o corte de sinal telefônico durante uma ligação possa configurar ato 

ilícito, a alegação desse fato, por si só, sem prova da sua ocorrência, não 

leva a presunção de dano moral. Não pode o consumidor apenas alegar, 

genericamente, a interrupção do sinal, sem indicar os dias em que isso 

ocorreu e demonstrar, minimamente, a falha na prestação do serviço. Nem 

se diga que é o caso de inversão do ônus da prova, por que somente o 

consumidor poderá, na hipótese, indicar e demonstrar a situação de 

ofensa a direito da personalidade, o que torna inaplicável a disposição 

contida no art. 6º, VIII, do CDC. Nesse sentido: RESPONSABILIDADE CIVIL. 

(...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (...). A chamada inversão do ônus 

da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da 

facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao 

"critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, 

VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. 

Ela depende de circunstância concretas que serão apuradas pelo juiz no 

contexto da "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor. E essas 

circunstâncias concretas, nesse caso, não estão presentes. Pelo 

exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de fevereiro de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 23 de fevereiro de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004382-32.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004382-32.2017.8.11.0037 REQUERENTE: VALDECI DA SILVA 

LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório 

com escoro no art. 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar Interesse de agir O 

exercício do direito de ação deve estar fundado no interesse de agir, de 

modo que seja obtido um provimento jurisdicional necessário e útil com a 

demanda, do ponto de vista processual. O direito de agir decorre da 

necessidade da intervenção estatal, sempre que haja resistência à 

pretensão da parte requerente. O interesse de agir, requisito instrumental 

da ação, de acordo com os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

verifica-se "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí 

resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da 

intervenção dos órgãos jurisdicionais" (Teoria Geral do Direito Processual 

Civil e Processo de Conhecimento, I/55-56). Assim, localiza-se o interesse 

processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade 

do processo a viabilizar a aplicação do direito objetivo ao caso concreto. 

Por outro lado, o interesse processual, como as demais condições da 

ação, deve ser visto sob o ângulo estritamente processual e consiste em 

poder a parte, em tese, buscar a tutela jurisdicional, independentemente 

de, ao final, o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso de 

pedido indenizatório, alegando a parte requerente que a parte requerida 

praticou ato ilícito, que lhe causou prejuízos de ordem moral, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Afasto, pois, a preliminar. 

Mérito Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada 

com Indenização por Danos Morais e Materiais com Repetição do Indébito. 

Sustenta a parte reclamante que foi surpreendida no mês de agosto de 

2017, com cobrança indevida em sua fatura telefônica com a denominação 

IPCORP, no valor de R$360,70 (trezentos e sessenta reais e setenta 

centavos), que não solicitou e não utilizou. Inicialmente, cumpre esclarecer 

que a relação entre as partes deve ser submetida ao crivo do Código de 

Defesa do Consumidor, que é regido por normas de ordem pública e 

interesse social (artigo 1º), prevalecendo a cláusula geral de boa-fé 

objetiva (artigo 4º, inciso III). No presente caso, verifico que a parte 

reclamante nega ter solicitado os serviços cobrados, e que por inúmeras 

vezes procurou a reclamada com a intenção de solucionar o problema, 

tendo inclusive se dirigido ao PROCON buscando a solução administrativa. 

A parte reclamada contesta a presente ação informando que a fatura 

reclamada consta valor maior do que o plano contratado devido a 

utilização da linha em ligações de longa distância que excedem o plano 

contratado. A reclamada teve a oportunidade de produzir provas da 
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existência do débito que originou a cobrança, inclusive com a possibilidade 

de trazer aos autos o contrato assinado pelo Promovente ou o áudio da 

contratação verbal via SAC em que ele autorizava a cobrança do referido 

serviço, o qual gerou o suposto crédito, no entanto, não o fez, não 

desincumbindo-se de seu ônus, tão somente juntou cópia da fatura onde 

consta o lançamento da cobrança. Diante disso, a requerida não se 

desincumbiu de comprovar fatos modificativos ou extintivos do direto da 

parte requerente, não cumprindo com seu ônus, conforme preceitua o 

373, II do CPC. Assim, a versão trazida na petição inicial dever ser tida 

como verdadeira e, por consequência, deve ser reconhecida a ilegalidade 

da cobrança realizada pela reclamada. Com relação aos danos morais, 

não vejo nenhum gravame mereça reparação. A parte reclamante, por 

mais que tenha recebido cobrança indevida, não teve qualquer restrição 

comercial registrada em seu nome e em seu CPF. Vislumbra-se através 

das faturas trazidas pela parte reclamante, que a reclamada emitiu nova 

fatura para pagamento sem os valores indevidos com a denominação 

IPCORP. Assim, diante dos elementos e evidência apresentados, o que se 

divisa é que os aborrecimentos enfrentados pela parte reclamante não 

excedem ao patamar de contrariedades. Dar procedência ao pedido de 

indenização seria consagrar a banalização dos danos morais, importante 

conquista jurídica trazida a partir do Texto Constitucional de 1988, 

reservada aos casos em que, realmente, se configure a dor, o sofrimento, 

a humilhação ou a exposição pública. No tocante ao pedido de 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais e repetição do indébito, tenho que não merece procedência. A 

repetição do indébito no Código de Defesa do Consumidor, está prevista 

da seguinte forma: Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O consumidor 

cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor 

igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção 

monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. O artigo 42, 

parágrafo único do CDC, ao regulamentar a repetição do indébito estipula 

dois pressupostos para a sua configuração, a cobrança indevida e o 

pagamento em excesso. No presente processo, por mais que tenha 

ocorrido a cobrança indevida, não existem provas de que a parte 

reclamante tenha realizado o pagamento em excesso, pois não existe no 

processo nenhum comprovante de pagamento que indique que o 

reclamante realizou o pagamento do valor de R$360,70 (trezentos e 

sessenta reais e setenta centavos), referente ao serviço com a 

denominação IPCORP. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da 

pretensão formulada na inicial, para apenas para declarar a inexistência 

do débito no valor de R$360,70 (trezentos e sessenta reais e setenta 

centavos), referente ao serviço com a denominação IPCORP, na fatura 

com vencimento no dia 26/08/2017, bem como para obrigar a reclamada a 

se abster de realizar cobranças referente ao serviço com a denominação 

IPCORP. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicada no 

sistema PJE. Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Às providências. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004812-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 1004812-81.2017.8.11.0037 

Promovente: CATARINA GONÇALVES DA CRUZ Promovido: ÁGUAS DE 

PRIMAVERA LTDA Vistos e examinados os autos, Dispensado o relatório 

a teor do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de ação promovida por 

CATARINA GONÇALVES DA CRUZ em face de ÁGUAS DE PRIMAVERA 

LTDA. Devidamente citada, a reclamada 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. Passo à análise do mérito. O autor alega que teve o 

fornecimento de água de sua residência suspenso indevidamente no dia 

06/10/2017 com alegação de que a fatura do mês de maio de 2017 estava 

em aberto, entretanto aduz que a fatura estava quitada. A ré por sua vez, 

alega o corte foi efetuado em razão do não pagamento. Assevera que o 

genro da autora é quem compareceu na sede da ré para saber o motivo 

pelo qual o fornecimento de água foi suspenso, bem como para requerer a 

segunda via para o pagamento. Compulsando os autos verifico que houve 

a suspensão do fornecimento de água da autora, entretanto ao analisar o 

comprovante de pagamento do dia 22/06/2017 juntado por ela, observa-se 

que consta “COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAE PREF MUNIC 

ARIPUANÃ” e o código de barras n° 826900000009 921807677007 

002017150208 685501001048. Já no comprovante de pagamento do dia 

06/10/2017, dia do corte, conta a seguinte informação “COMPROVANTE 

DE PAGAMENTO ÁGUAS DE PRIMAVERA” com código de barras n° 

826900000009 921807620007 002017150208 625501001048. Assim, 

embora a autora tenha alegado que efetuou o pagamento da fatura no dia 

22/06/2017, este pagamento não é referente a fatura do mês 05/2017 de 

Águas de Primavera, sendo que até mesmo o código de barras é diverso, 

conforme pode-se verificar nos comprovantes juntados pela autora. 

Assim, não há que se falar em ato ilícito cometido pela ré, muito menos em 

indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada, vez que a fatura correta 

somente foi paga no dia 06/10/2017. Ante o exposto, declaro resolvido o 

mérito da lide, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 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, 23 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, 23.02.2018 Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-15.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8010353-15.2013.8.11.0037 

Embargante: OI S.A. Embargada: SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA 

Vistos e examinados os autos. 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 
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produção de prova em audiência. Passo ao exame do MÉRITO. Trata-se de 

Embargos à Execução interposto por OI S.A. em desfavor de 

SEBASTIANA CLARA DE ALMEIDA, versando sobre excesso de 

execução. Alega que constatou a existência de excesso na penhora na 

importância de R$ 1.523,69 (mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta 

e nove centavos), haja vista que o valor correto a título de condenação 

limitou-se à R$ 10.863,69 (dez mil, seiscentos e sessenta e três reais e 

sessenta e nove centavos). Aduz que a data inicial para contagem dos 

juros compensatórios é 15/02/2015, data em que tomara ciência da 

decisão. Compulsando os autos verifico que a parte embargada calculou 

de forma correta seus direitos, pois de fato o termo inicial dos juros e 

correção monetária é a contar do arbitramento e não da ciência. Ademais, 

o acórdão reafirmou que o termo inicial seria do arbitramento. Vejamos: 

“(...) No tocante aos juros de mora, se a decisão recorrida consta que o 

termo inicial de incidência de correção monetária e os juros de mora 

contar-se-ão a partir da data do arbitramento, não há interesse recursal 

neste sentido. (...)” Ante o exposto, recebo o recurso e opino pela 

NÃO-ACOLHIMENTO dos Embargos à Execução interposto por OI S.A. . 

Determino que seja expedido Alvará ao autor para levantamento dos 

valores bloqueados nos autos após esgotado o prazo para recurso 

inominado desta sentença (10 dias). Sem custas e honorários 

advocatícios, face ao disposto nos 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. 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, 23 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, 23.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011054-05.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEIDE OVIDIO DA SILVA (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO BARRETO MOREIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0017373A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

PROJETO DE SENTENÇA Processo n. 8011054-05.2015.8.11.0037 

Promovente: MARLEIDE OVIDIO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Promovido: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT e 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 ação promovida por MARLEIDE OVIDIO DA SILVA e 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT e ESTADO DE MATO 

GROSSO. FUNDAMENTO E DECIDO Tendo em as informações contidas na 

petição de ID n° 4638519 e documento de ID n° 4638536, verifica-se que a 

sra. Marleide Ovídio da Silva já foi submetida ao tratamento requerida na 

presente ação, não sendo necessário que o Estado de Mato Grosso 

custeie o tratamento requerido. Sendo assim, tenho que a presente ação 

perdeu seu objeto devendo ser extinta sem resolução do mérito, conforme 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Vejamos: “Art. 485 - O 

juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI – verificar ausência de 

legitimidade ou de interesse processual.” Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do Art. 485, incido 

VI do CPC. 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, 23 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, 

23.02.2018 Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000386-60.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido a ausência de fornecimento dos serviços contratados. 

Afirma o reclamante que é cliente da requerida, através do número (66) 

999620690, e que vem sofrendo com as falhas de sinal decorrentes da 

má prestação de serviços da requerida na região, conforme alega ser 

comprovado através noticiários locais da cidade, que sofre com má 

qualidade do sinal ofertado. A requerida contesta, alegando que o autor 

não especificou quais as datas em que ficou sem o fornecimento do 

serviço ou que ocorreram falhas no fornecimento, o que cerceia a 

garantia da ampla defesa e realização de contraprovas. Sustenta ainda 

que não há que se falar em falha de sinal telefônico ou em falhas na 

prestação dos serviços de internet, visto que houve regular utilização dos 

serviços, e consequentemente que inexiste ato ilícito ou danos morais a 

serem indenizados. Em que pese tenha o reclamante alegado que sofreu 

com ausência ou falha no fornecimento dos serviços, o mesmo não trouxe 

aos autos qualquer elemento probatório mínimo de suas alegações, 

juntando somente notícias e dados genéricos, que não podem ser 

utilizados como prova da irregularidade do serviço na linha do autor, 

deixando de juntar qualquer comprovação mínima de inutilização dos 

serviços ou protocolo de atendimento de reclamação nesse sentido. No 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido produzida 

pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente impossível. 

Neste caso, o reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos do 

seu direito, não havendo nos autos nenhum documento ou indício que 

possa ser utilizado como prova mínima de suas alegações, não havendo 

comprovação da ocorrência de dano moral ou material, sendo a 

improcedência à medida que se impõe. Por outro lado, há o pedido de 

inversão do ônus da prova por se tratar da relação de consumo, todavia 

tal instituto não é absoluto, devendo o consumidor produzir as provas 

mínimas que lhe são possíveis. Neste sentido já se posicionou a Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso: “ EMENTA. RECURSO INOMINADO. 

CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. 

COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de 

produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, 

conforme regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) Nesta condição, 

a improcedência da ação se impõe. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida 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 
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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. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000362-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIA FRAZAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000362-32.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido à ausência de fornecimento dos serviços contratados. 

Afirma o reclamante que é cliente da requerida, através do número (66) 

99694-0787, e que vem sofrendo com as falhas de sinal decorrentes da 

má prestação de serviços da requerida na região, conforme alega ser 

comprovado através noticiários locais da cidade, que sofre com má 

qualidade do sinal ofertado. A requerida contesta, alegando não há que se 

falar em falha de sinal telefônico ou em falhas na prestação dos serviços 

de internet, visto que houve regular utilização dos serviços, e 

consequentemente que inexiste ato ilícito ou danos morais a serem 

indenizados. Razão assiste à reclamada, pois a mesma comprovou que os 

serviços contratados foram utilizados normalmente, no ano em que a 

reclamante alega a ausência de sinal, sendo que o extrato de uso não foi 

devidamente impugnado pela reclamante. Tendo a reclamada juntado 

documentos que comprovam a regularidade dos serviços prestados, a 

improcedência é medida que se impõe. Além do que, em que pese tenha a 

reclamante alegado que sofreu com ausência ou falha no fornecimento 

dos serviços, a mesma não trouxe aos autos qualquer elemento probatório 

mínimo de suas alegações, juntando somente notícias e dados genéricos, 

que não podem ser utilizados como prova da irregularidade do serviço na 

linha da autora, deixando de juntar qualquer comprovação mínima de 

inutilização dos serviços ou protocolo de atendimento de reclamação 

nesse sentido. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, 

vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo da autora sua plena 

demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova que 

deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível. Neste caso, a reclamante deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos 

nenhum documento ou indício que possa ser utilizado como prova mínima 

de suas alegações, não havendo comprovação da ocorrência de dano 

moral ou material, sendo a improcedência à medida que se impõe. Nesta 

condição, a improcedência da ação se impõe. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000312-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000312-06.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido à ausência de fornecimento dos serviços contratados. 

Afirma a reclamante que é cliente da requerida, através do número (66) 

996356190, e que vem sofrendo com as falhas de sinal decorrentes da 

má prestação de serviços da requerida na região, conforme alega ser 

comprovado através noticiários locais da cidade, que sofre com má 

qualidade do sinal ofertado. A requerida contesta, alegando que a autora 

não especificou quais as datas em que ficou sem o fornecimento do 

serviço ou que ocorreram falhas no fornecimento, o que cerceia a 

garantia da ampla defesa e realização de contraprovas. Sustenta ainda 

que não há que se falar em falha de sinal telefônico ou em falhas na 

prestação dos serviços de internet, visto que houve regular utilização dos 

serviços, e consequentemente que inexiste ato ilícito ou danos morais a 

serem indenizados. Em que pese tenha a reclamante alegado que sofreu 

com ausência ou falha no fornecimento dos serviços, a mesma não trouxe 

aos autos qualquer elemento probatório mínimo de suas alegações, 

juntando somente notícias e dados genéricos, que não podem ser 

utilizados como prova da irregularidade do serviço na linha do autor, 

deixando de juntar qualquer comprovação mínima de inutilização dos 

serviços. No que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a 

regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, 

sob pena de improcedência da reclamação. A prova que deveria ter sido 

produzida pela parte reclamante não é impossível ou excessivamente 

impossível. Neste caso, a reclamante deixou de comprovar os fatos 

constitutivos do seu direito, não havendo nos autos nenhum documento ou 

indício que possa ser utilizado como prova mínima de suas alegações, não 

havendo comprovação da ocorrência de dano moral ou material, sendo a 

improcedência à medida que se impõe. Por outro lado, há o pedido de 

inversão do ônus da prova por se tratar da relação de consumo, todavia 

tal instituto não é absoluto, devendo o consumidor produzir as provas 

mínimas que lhe são possíveis. Neste sentido já se posicionou a Turma 

Recursal do Estado do Mato Grosso: “ EMENTA. RECURSO INOMINADO. 

CONTRATO DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO PROVADO. 

COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO NÃO PROVIDO. A inversão do ônus da 

prova não tem caráter absoluto. Incumbe à parte requerente o encargo de 

produzir provas capazes de formar, em seu favor, a convicção do juiz, 

conforme regra do artigo 373, I do novo Código de Processo Civil. Não se 

desincumbindo a parte requerente desse ônus, limitando-se a alegações, 

desprovidas do suporte probatório necessário ao acolhimento da 

pretensão, impõe-se a improcedência do pedido inicial. Parte requerente 

que alega ter contratado serviço de telefonia da empresa requerida e ter 

solicitado o seu cancelamento, mas que não informou o protocolo 

comprovando o cancelamento do serviço, tampouco juntou qualquer 

documento demonstrando estar em dia com suas obrigações enquanto o 

contrato ainda estava vigendo. Sentença mantida.” (grifei) Nesta condição, 

a improcedência da ação se impõe. Pelo exposto, julgo improcedente a 

pretensão deduzida 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. 

Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000374-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EGELZA BARBOZA TEIXEIRA MARTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (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):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000374-46.2016.8.11.0037 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 CPC. 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais, ao argumento de que sofreu 

abalo em sua honra ante a falha na prestação de serviços por parte da 

reclamada, devido à ausência de fornecimento dos serviços contratados. 

Afirma a reclamante que é cliente da requerida, através do número (66) 

99996-7623, e que vem sofrendo com as falhas de sinal decorrentes da 

má prestação de serviços da requerida na região, conforme alega ser 

comprovado através noticiários locais da cidade, que sofre com má 

qualidade do sinal ofertado. A requerida contesta, alegando não há que se 

falar em falha de sinal telefônico ou em falhas na prestação dos serviços 

de internet, visto que houve regular utilização dos serviços, e 

consequentemente que inexiste ato ilícito ou danos morais a serem 

indenizados. Razão assiste à reclamada, pois a mesma comprovou que os 

serviços contratados foram utilizados normalmente, no ano em que a 

reclamante alega a ausência de sinal, sendo que o extrato de uso não foi 

devidamente impugnado pela reclamante. Tendo a reclamada juntado 

documentos que comprovam a regularidade dos serviços prestados, a 

improcedência é medida que se impõe. Além do que, em que pese tenha a 

reclamante alegado que sofreu com ausência ou falha no fornecimento 

dos serviços, a mesma não trouxe aos autos qualquer elemento probatório 

mínimo de suas alegações, juntando somente notícias e dados genéricos, 

que não podem ser utilizados como prova da irregularidade do serviço na 

linha da autora, deixando de juntar qualquer comprovação mínima de 

inutilização dos serviços. No que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo da autora sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação. A prova 

que deveria ter sido produzida pela parte reclamante não é impossível ou 

excessivamente impossível. Neste caso, a reclamante deixou de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não havendo nos autos 

nenhum documento ou indício que possa ser utilizado como prova mínima 

de suas alegações, não havendo comprovação da ocorrência de dano 

moral ou material, sendo a improcedência à medida que se impõe. Nesta 

condição, a improcedência da ação se impõe. Pelo exposto, julgo 

improcedente a pretensão deduzida 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. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010074-58.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIR DUARTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n. 8010074-58.2015.8.11.0037 Vistos, etc. Cuida-se de 

processo que se encontra na fase de cumprimento de sentença, 

conforme disposto no art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Extrai-se dos autos que a parte devedora cumpriu integralmente a 

obrigação, comprovando o depósito do valor da condenação, conforme 

registro no processo. A parte autora concordou com o 

depósito/pagamento e requereu o levantamento do mesmo, tendo sido 

expedido o respectivo alvará judicial. Assim, cumprida a obrigação, tem-se 

que a extinção do feito é medida que se impõe. Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 924, inciso II, c/c art. 925, ambos do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução 

do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Cumpridas as determinações supra, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. P.R.I.C. Primavera do Leste/MT, 22 

de fevereiro de 2018. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner 

Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000674-71.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDILZO GALDINO DE BRITTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA OAB - MT13974/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000674-71.2017.8.11.0037 Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Trata-se de 

Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito proposta por 

Edilzo Galdino de Brittes em face de BMG. É cediço, no estudo da teoria 

geral do processo civil, que para a formação da lide processual, faz-se 

necessário o preenchimento de determinadas condições, também 

conhecidas como condições da ação. Tais requisitos são necessários 

desde o momento inicial, para que o juízo chegue a um convencimento 

acerca do mérito, consubstanciado em uma sentença. São condições da 

ação: possibilidade jurídica do pedido; interesse de agir e a legitimidade 

das partes. O art. 3.º do Código de Processo Civil assim enuncia: Art. 3º 

Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. 

Em análise detida dos autos, vislumbro que o autor propôs ação em face 

de BANCO BMG S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

61.186.680/0001-74, todavia, a empresa que inseriu a reclamante no 

Serviço de Proteção ao Crédito é Banco BGN, atualmente com 

denominação de Banco Cetelem S/A. In casu, diante dos documentos 

juntados, resta-se comprovado que a reclamada não realizou qualquer 

negócio jurídico com o reclamante, sendo, portanto, parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da presente ação, tornando ineficaz a peça 

exordial e, por conseguinte, ensejando a extinção do processo sem 

análise do mérito. Assim, RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da 

Reclamada. Ademais, vejamos o que bem preceitua o artigo 485, inciso VI 

do Código de Processo Civil: “Art. 485. Extingue-se o processo, sem 

julgamento do mérito: (...) VI - verificar ausência de legitimidade ou de 

interesse processual; Isto posto, e com fulcro no inc. VI do art. 485 do 

Novo Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO 

DO MÉRITO, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Gabriela Fernandes Campos Juíza Leiga Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012321-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE GODOY COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

8012321-75.2016.8.11.0037 Reclamante: BRUNO DE GODOY COELHO 

Reclamada: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A SENTENÇA Vistos 

etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. 

Alega a parte reclamante que teve seu nome protestado indevidamente 

pela reclamada por dívida paga. Em contestação sustenta a reclamada 

preliminar e no mérito que as alegações autorais não merecem 

procedência, a presente demanda uma vez que em se tratando de 

protesto é notório que sua baixa cabe ao devedor, que é o único 

interessado. Ademais, não restou minimente evidenciado nos autos que o 

demandante sequer solicitou a carta de anuência ao requerido, para que 

pudesse proceder com a baixa da restrição. É o breve relato. Decido. Da 

Preliminar De Mérito Em que pese a preliminar arguida, o nosso sistema 

constitucional prevê o princípio da inafastabilidade da jurisdição disposto 

no art. 5º inciso XXXV, o qual determina que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, 

independentemente da busca administrativa prévia da parte demandada. 

Do Mérito O cerne da questão consiste em verificar se protesto cartorário 

foi indevido, e principalmente, se ensejou os danos morais ao reclamante. 

Adentrando no exame da questão de fundo, o autor narrou ter realizado o 

pagamento da dívida que possuía com a parte ré, a qual efetuou o protesto 

do débito devido à inadimplência. Porém, o seu nome continuou protestado. 

Requereu a condenação da instituição financeira ao pagamento de 

indenização por danos morais. Verifico compulsando os autos que, cabia 

ao reclamante demonstrar que o pagamento por ele realizado foi feito de 

tal maneira que não ensejasse prerrogativa de protesto do referido 

negócio, bem como que de alguma forma buscou a carta de anuência ou 

que o referido documento lhe foi negado, o que não vislumbro no presente 

caso. Examinando os autos, verifico que razão não assiste ao autor. 

Incontroversa a regularidade do protesto datado por título vencido naquela 

época, uma vez que o próprio autor reconheceu, na petição inicial, que 

estava em débito quando alegou ter quitado proposta de negociação, 

tendo adimplido a dívida. Em que pese o autor ter efetuado o pagamento, 

cabia a ele, na condição de devedor, ter solicitado a carta de anuência e 

postulado o levantamento do protesto perante o Tabelião com a maior 

brevidade possível, ônus que estava a seu encargo, cuja diligência não foi 

realizada. Ora, em não procedendo a solicitação da carta de anuência 

para fins de baixa do protesto em tempo hábil, consequência lógica é a 

manutenção do seu nome no rol de inadimplentes (Cartório de Protestos). 

Cumpre salientar que não há qualquer prova de resistência do credor em 

entregar a carta de anuência para que o autor procedesse à baixa do 

protesto. Desta feita, restando ausente o agir ilícito, improcede o pedido 

indenizatório. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. DUPLICATA. 

PAGAMENTO APÓS VENCIMENTO. BAIXA DO PROTESTO. OBRIGAÇÃO 

DO DEVEDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Incontroversa 

nos autos a inadimplência do autor, que somente quitou o débito após a 

data de vencimento e encaminhamento para protesto do título, não 

havendo falar em ilegalidade do aponte, portanto. Baixa no protesto que é 

ônus do devedor, sendo que eventual solicitação de baixa por parte da 

credora ao banco constitui mera deferência por parte desta. Dificuldade 

na obtenção da carta de anuência que sequer foi aventada pelo autor. 

Sentença de improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70068911510, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/07/2016). 

Destarte, a improcedência do pedido é medida impositiva Pelo exposto, 

julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 

e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 23 de fevereiro de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 23 de fevereiro de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001519-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MELQUISEDEQUE DO CARMO CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA OAB - MT0007719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001519-06.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MELQUISEDEQUE 

DO CARMO CONCEICAO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos e etc... 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO. Narra a Reclamante que teria tomado 

conhecimento da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito ao realizar compras à credito. Relata, tomou conhecimento de que 

a Reclamada promoveu a inscrição de seus dados nos órgãos 

lastreadores de crédito, por inadimplemento do valor de R$ 8.126,92, 

referente ao contrato n° 161152566, como Avalista, com vencimento em 

30/05/2016. Por fim, o consumidor diz-se surpreso, uma vez que jamais 

contratou com qualquer das empresas reclamadas. Por sua vez, a 

Reclamada alega que não houve nenhum ato ensejador a caracterizar 

qualquer dano, e que O apontamento nos órgãos de proteção ao crédito 

questionado se refere ao contrato de nº 421430 – 000000161152566, 

firmado por FAIXADA SOFTWARE LTDA - MT, na data de 25/04/2016, na 

qual a parte autora é AVALISTA, a ser quitado em 27 parcelas, no valor 

de R$ 7.549,28. No mais, refuta em sua totalidade a peça inaugural e pede 

por sua improcedência. Em síntese, era o que merecia destaque. Não 

havendo questões processuais, passo apreciar o mérito. O ponto 

essencial da contenda que determinará a procedência ou a improcedência 

da presente demanda, está concretizado na verificação de débito indevido 

perante a empresa reclamada, razão que propiciou a inclusão do nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não pode a empresa 

reclamada esquecer da segurança que deve imperar sobre todas as 

relações de consumo, de modo que a sua falta prejudique o cliente. Deve 

sim se preocupar com a situação dos clientes, oferecendo um serviço que 

proporcione segurança ao consumidor e, se for falho, deve responder 

pelos prejuízos experimentados pelo mesmo, independente da existência 

de culpa. A responsabilidade, in casu, é objetiva, a uma porque o 

entrevero versa sobre relação de consumo, devendo, portanto, estar em 

consonância com os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor; a 

duas porque havendo defeito na prestação de serviço aplica-se o art. 14 

do CDC, in verbis: “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.” Assim, é 

prescindível verificar se as empresas reclamadas agiram com dolo ou 

culpa, bastando para a configuração do dano moral a ocorrência do 

evento danoso e do nexo de causalidade, como serão demonstrados. 

Nessa orientação, prescreve o art. 186 do Código Civil: "Art. 186. Aquele 

que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano." Para 

que se configure o dano moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, 

causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
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imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou 

moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 

A presença do nexo de causalidade entre os litigantes está patente, 

sendo indiscutível o liame jurídico entre os mesmos, pois, se não fosse à 

inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito à parte reclamante 

não teria sofrido os danos morais pleiteados, objeto da demanda. Portanto, 

não há que se falar em ilegitimidade passiva. A prática de ato ilícito também 

está evidente, comprovada pelos documentos acostados a inicial e 

resultante da imprudência e negligência das Reclamadas incluir o nome da 

parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, sem tomar as 

cautelas que necessárias. Nesse passo, cumpria a empresa reclamada 

provar que foi a parte reclamante quem efetivou a contração do serviço, 

mesmo porque, não se poderia exigir deste, que fizesse prova negativa. 

No entanto, em que pese suas alegações, nenhuma prova foi feita pela 

instituição reclamada, no sentido de comprovar que foi a parte reclamante 

quem efetivamente contraiu o débito em questão. Não se desincumbiu, a 

empresa reclamada, do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso II, do 

CPC. Desse modo, não há como chegar à outra conclusão, senão a de 

que o débito teria sido contraído mediante fraude engendrada por pessoa 

estranha que se fez passar pela parte reclamante, em face da 

verossimilhança de sua alegação, atestada pela afirmação de que não 

firmou qualquer contrato, assim como as alegações da empresa 

reclamada. Presente a fraude, não fragiliza o nexo causal para a 

responsabilização da empresa diante do consumidor vitimado e que 

resultou na indevida positivação do nome em cadastros de inadimplentes. 

Se a Reclamada não laborou com o dever de cuidado na contratação 

viabilizando a fraude, a respectiva dívida padece do mesmo vício e o 

credor, que, a seu turno, não laborou com seu dever de cuidado na 

conferência da regularidade do contrato objeto do débito, responde pelos 

danos decorrentes ante o consumidor. A indevida inscrição do nome em 

órgãos de proteção ao crédito dispensa a prova do dano, que se 

presume. Não comprovada a legitimidade do débito, mostra-se 

absolutamente indevida a inscrição do nome da parte reclamante nos 

cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, na medida em que não foi 

esta quem contratou a dívida com a empresa reclamada, e, não obstante 

nada dever, sofreu as consequências de ter o seu nome inscrito no rol de 

devedores inadimplentes, ou seja, sofreu restrição de crédito e ficou com 

a mácula de ser considerada, injustamente, como caloteira. Nesse sentido, 

vejamos o que preleciona as seguintes ementas: RESPONSABILIDADE 

CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NO 

SPC. FURTO DE DOCUMENTOS. COMPRA E VENDA EFETUADA POR 

TERCEIROS EM NOME DO AUTOR. FRAUDE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

Estando demonstrada a inscrição indevida do nome da parte autora em 

cadastro de inadimplentes, devido a compra e venda realizada em nome 

do autor, por terceiros fraudadores que se utilizaram de seus 

documentos, correta se mostra a decisão que concluiu pela procedência 

da ação de indenização por danos morais. Falta de conferência suficiente 

dos documentos por parte da empresa demandada. Valor da indenização 

fixado de acordo com os parâmetros adotados pelas Turmas Recursais 

em casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71001437797, Segunda Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais TJ-RS, Relator: Clovis Moacyr Mattana 

Ramos, Julgado em 28/11/2007). Tenho que o fato da Reclamada ter sido 

vítima de fraude não elide a sua responsabilidade, pois incumbia a ela 

tomar todas as precauções cabíveis, na ocasião da abertura do crédito, 

para detectar o uso de informações fraudulentas ou utilização de 

documentos falsificados ou adulterados, a fim de evitar danos indevidos a 

terceiros. A possibilidade de ser vítima da ação de estelionatários que 

agem no comércio, sem dúvida faz parte do risco da atividade negocial da 

empresa ré. Esse risco não pode ser transferido para o consumidor, e 

nem com ele compartilhado, pois quem lucra com a atividade comercial é 

que deve responder pelos riscos e pelas desvantagens dela decorrentes. 

Enfim, se houve fraude, há que se reconhecer que houve falha do 

serviço, não se podendo aceitar a alegação de força maior, caso fortuito 

ou culpa exclusiva de terceiro, e assim excluir a responsabilidade da 

fornecedora pelos danos causados ao consumidor. Mesmo porque, 

incumbia à empresa reclamada, comprovarem que tomou todas as 

cautelas necessárias, e que mesmo assim, nas circunstâncias a fraude 

era inevitável. Todavia, nenhuma prova produziu nesse sentido. Embora a 

fixação do montante correspondente à indenização pleiteada seja feita 

levando-se em conta critérios subjetivos do julgador, deve ter em mente o 

nível financeiro do reclamado e a extensão do dano sofrido (gravidade), e 

mais, feita de modo razoável, isto é, nem tão grande a ponto de provocar 

enriquecimento sem justa causa, nem tão pequena que prejudique o bem 

da vida almejado, ressarcimento. Sob tal ótica, colacionamos o seguinte 

aresto: “Dano moral - Fixação – Verba que deve atender as 

circunstâncias do fato de modo que não importe em enriquecimento sem 

causa para o favorecido nem seja insignificante pela circunstância 

experimentada.” (RT 755/145). DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro 

no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, 

para ratificar a liminar deferida, e CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização 

por 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$ 8.126,92 (oito mil e cento e vinte e seis reais e 

noventa e dois centavos), referente ao contrato n° 161152566, discutido 

nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos 

órgãos de restrição de crédito, bem como a baixa no protesto, com 

relação ao débito discutido neste feito. 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 CPC. 

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). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001189-09.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001189-09.2017.8.11.0037 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO 

PAIVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada a parte reclamante, na pessoa de seu advogado, deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou justificativa 

alguma para a sua ausência. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. Assim 

sendo, não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Ademais, considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 2018. ENIO 

MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o 
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projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da 

Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SANTANA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001897-59.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARCELO 

SANTANA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. PRELIMINARES: INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERÍCIA PRELIMINARES Esta 

causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia, 

inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim rejeito articulada pela 

reclamada. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE 

DE ENDEREÇO EM NOME DA AUTORA Alegou a parte promovida a inépcia 

da inicial, uma vez que não houve juntada dos documentos essenciais 

indispensáveis (comprovante de endereço). Rejeito a preliminar, haja vista 

constar nos autos o comprovante de endereço, embora, não esteja em 

nome da promovente o endereço informado estão de acordo com os 

demais documentos (procuração e declaração de hipossuficiência) 

porquanto da narrativa dos fatos decorre logicamente do pedido, mesmo 

porque o magistrado conhece apenas dos fatos para reconhecer o direito. 

Ademais, a própria parte promovida juntou cópia do contrato. Desta forma, 

opino pela rejeição da preliminar arguida. JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MÉRITO Notícia a parte reclamante que 

seus dados foram indevidamente incluídos nos órgãos de proteção ao 

crédito em decorrência de débitos que desconhece. Aduz, na inicial que 

nunca contratou o serviço prestado pela reclamada, sendo a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores foi indevida e que sofreu danos de 

ordem moral. A reclamada, ao seu turno, afirma que a parte autora 

contratou CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, junto ao parceiro C&A, 

por meio dos quais foram contraídos débitos, que restaram inadimplidos, 

ocasionando a inscrição de seu nome nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito. Alegando a parte reclamante existência de fato 

negativo, qual seja, inexistência de dívida, incumbe à parte reclamada o 

ônus de provar o débito e o respectivo inadimplemento, de modo a 

justificar a negativação junto ao órgão de proteção ao consumidor. Nesse 

sentido é o entendimento dominante: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DANO MORAL. PROVA DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. 

DESNECESSIDADE. QUANTUM. Se o autor alega a inexistência de débito 

apto a justificar a inserção em cadastro de inadimplentes, por se tratar de 

prova de fato negativo, compete ao réu, pretenso credor, o ônus prova 

acerca da existência do inadimplemento. O dano moral independe de 

comprovação quando resulta da inscrição indevida do nome da pessoa em 

cadastro de inadimplentes que é, por si só, nociva à sua imagem. A 

finalidade da condenação em danos morais tem como objetivo levar o 

ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos 

semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos, 

não podendo ser irrisória e tampouco fonte de enriquecimento. (TJMG - 

Décima Sétima Câmara Cível - Apelação Nº 1.0024.06.072760-9/002, 

Relator: Desembargador Irmar Ferreira Campos, Data do Julgamento: 

29/5/2009, Data da Publicação: 19/6/2009) Analisando os autos, verifico 

que parte reclamada desincumbiu-se do ônus previsto no art. 373, inciso II, 

do CPC, pois entendo que a documentação trazida aos autos é suficiente 

a comprovar a relação jurídica negada pela parte reclamante, bem como a 

existência da dívida. Na proposta de emissão de cartão apresentado pela 

reclamada (id 8757277) existe a assinatura da parte reclamante que, além 

de ser semelhante as demais assinaturas constantes dos autos, não foi 

impugnada pela parte interessada, o que induz para a inexistência de 

falsificação. Ademais, as faturas apresentadas (id 8757284) aos ilustram 

a contratação e pagamentos efetuados pela parte reclamante, o que 

afasta a indicação de contratação fraudulenta. Ora, se houve pagamento 

das faturas é porque mantinha e manteve a relação com a empresa 

reclamada. Assim, concluo que há nos autos a provas suficiente para 

comprovar a da contratação, ilidindo assim qualquer dúvida em referência 

à existência da citada relação jurídica. E ainda que, segundo a 

documentação, a Autora utilizou os serviços da empresa reclamada, e não 

liquidou o pagamento das faturas, o que originou o apontamento de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sublinho, que no caso em 

comento, é desnecessário produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte reclamada, isto porque estas são 

bastante semelhantes a olho nu. Vejamos a jurisprudência nesse sentido: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - NULIDADE 

DE ATOS PROCESSUAIS - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS 

PARTES - DOCUMENTOS IRRELEVANTES PARA O DESLINDE DA 

CONTROVÉRSIA - RECURSO DESPROVIDO. A semelhança do desenho 

das letras na assinatura lançada no contrato, em cotejo com as firmas 

constantes de documentos apresentados pela própria apelante, permite, 

até mesmo para um leigo, a constatação da sua autenticidade, sendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica. Diante da inexistência 

de qualquer indício de falsificação e da manifesta semelhança das firmas, 

a realização da mencionada prova técnica apenas contribuiria para onerar 

ainda mais o trâmite processual. Não se pode olvidar que os Tribunais 

Pátrios, inclusive o STJ, responsável pela uniformização da legislação 

infraconstitucional, são unânimes no sentido de que as provas inúteis e 

desnecessárias devem ser indeferidas pelo julgador, sob pena de ofensa 

aos princípios da celeridade e economia processual. O reconhecimento de 

eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa, 

o que não se verifica na hipótese dos autos, atraindo a incidência do 

princípio pas de nullité sans grief. (TJMG - Apelação Cível 

1.0223.10.001397-6/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca 

Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2015, publicação da 

súmula em 21/08/2015) Assim, evidentemente, não há que se falar em 

ilegalidade da cobrança de débitos que foi efetivada pela parte reclamada, 

restando notório o lastro da dívida cobrada. Nestes termos, a inscrição 

promovida pela parte reclamada em cadastros de órgão de proteção ao 

crédito, em razão do débito, é devida e em exercício regular de direito e, 

portanto, não configura ato ilícito, devendo ser confirmada, também, a 

improcedência do pedido inicial, não havendo se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO 

VÍNCULO JURÍDICO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

Presente nos autos o contrato que comprova o vínculo jurídico entre as 

partes, mostra-se devida, em caso de débito, a inscrição do nome do 

devedor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0707.14.024210-8/001, Relator (a): Des.(a) Pedro 

Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/07/2016, publicação da 

sumula em 09/08/2016) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ No tocante ao pedido ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé, de acordo com os arts. 80 e 

81 do Código de Processo Civil, a multa por litigância de má-fé é cabível 

quando a conduta da parte se enquadrar em uma das hipóteses previstas 

em seus incisos, e a indenização é cabível para ressarcir eventuais 

prejuízos sofridos pela propositura da ação. Confira-se: Art. 80. 

Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou 

defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a 

verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV 

- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder 

de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - 

provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com 

intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o 

juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior 

a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a 
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indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com 

os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. § 1° 

Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará 

cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou 

solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2° 

Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser 

fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 3° O valor da 

indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, 

liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios 

autos. No caso em tela, tendo em vista o modo temerário com que a parte 

provocou o início da demanda de forma manifestamente infundada, restou 

demonstrado que a parte reclamante alegou desconhecer a origem do 

débito gerador da negativação de seu nome, negando a existência de 

dívida com o réu. Todavia, conforme exposto, a parte reclamada cuidou de 

comprovar a existência de relação jurídica com parte reclamante, juntando 

vários documentos que demonstram aceitação do consumidor e 

pagamentos realizados de forma que a conduta por esta realizada altera a 

verdade dos fatos de modo temerário e inicia demanda infundada, 

enquadrando-se nos incisos II, V e VI do art. 80, CPC, sendo, portanto, 

cabível sua condenação à multa por litigância de má-fé. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DÉBITO NÃO QUITADO PELO 

CONTRATANTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. 

Presente nos autos documentação que comprova o vínculo jurídico entre 

as partes, bem como a existência de débito em aberto, revela-se devida, 

em caso de inadimplência, a inscrição do nome do devedor nos cadastros 

de órgãos de proteção ao crédito. Se a parte litiga de má-fé, alterando a 

verdade dos fatos de modo temerário ao promover demanda infundada, 

cabe a sua condenação no pagamento de multa, nos termos do art. 80 c/c 

art. 81 do NCPC. (TJ-MG - AC: 10000170501407001 MG, Relator: Pedro 

Bernardes, Data de Julgamento: 29/08/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2017) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DOS DADOS 

DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 

CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA NEGADO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. 

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os 

pedidos formulados na exordial e condenou a Apelante ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, no percentual de 5%(cinco por cento) sobre 

o valor da causa. 2. Compulsando-se os autos, constata-se que restou 

comprovada a efetivação de negócio jurídico entre a Apelante e o 

Apelado, de forma que há que se reconhecer a regularidade da inscrição 

do nome da Requerente nos cadastros de maus pagadores, por se tratar 

de exercício regular de direito. 3. Outrossim, nos termos do art. 485, § 4º, 

do CPC/15, "Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o 

consentimento do réu, desistir da ação." De fato, o Réu não concordou 

com a desistência requerida, consoante fls. 94/97. 4. Por fim, ficou 

evidenciado que a Apelante alterou a verdade dos fatos, de forma que é 

cabível a aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, ex vi dos arts. 

80 e 81 do CPC/15. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 

05306855620168050001, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2017) Assim, obrando em 

litigância de má-fé, deve por consequência ser a parte condenada ao 

pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. Ainda, RECONHEÇO a litigância de 

má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de a pagar à Reclamada multa de nove por cento (9%) sobre o valor 

da causa (art. 81, caput, CPC) e custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro no valor equivalente a dez por centos (10%) 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81 e 85, 

§2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE. 

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 22 de 

fevereiro de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais 

efeitos. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro de 

2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002567-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE DOS SANTOS SIMBAIBA TRAMPUSCH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA ROCHA NEDEL OAB - SC32349 (ADVOGADO)

JANINE GIRARDI OAB - SC39458 (ADVOGADO)

NATALY DE SOUSA DIAS OAB - SC48546-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002567-97.2017.8.11.0037 Requerente: LUCINEIDE DOS 

SANTOS SIMBAIBA TRAMPUSCH Requerido: AGEMED SAUDE S/A 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, 

inc. I, do NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo 

são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase 

atual a necessidade da produção de outras provas. Sem preliminares, 

passo à análise do mérito da presente demanda. Postula a Reclamante o 

ressarcimento pelo danos materiais sofridos, bem como a condenação da 

Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral considerando a 

negativa de atendimento quando solicitado a cobertura de procedimento 

cirúrgico o qual alega emergência. A Reclamada sustenta, em síntese, que 

não restou comprovado que o procedimento cirúrgico solicitado pela 

Reclamada era de urgência/emergência, sinalizando que se tratava de 

doença preexistente. Requer a improcedência da ação. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. No caso, alegando à parte autora abalo 

moral pela demora no atendimento, deixou de comprar tal alegação. Logo, 

cabe à parte Requerente o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil/2015, e ao réu provar os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos 

do direito do autor. Todavia, nos termos da legislação acima mencionada, 

incumbia à parte Requerente demonstrar que o procedimento cirúrgico 

solicitado tratava-se de urgência/emergência. Não há que se falar em 

inversão do ônus probatório no tocante as provas acima destacadas visto 

que mostravam-se de fácil produção para a parte Requerente. Portanto, 

ante a ausência de provas mínimas visando corroborar as alegações da 

parte Requerentes os pedidos formulados na petição inicial não merecem 

subsistir. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes. Logo, 

não é cabível o pleito de danos morais. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados pela Reclamante, determinando o arquivamento dos 

autos após o trânsito em julgado desta decisão. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001620-43.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001620-43.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA 

MARCOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento e 

decido. Infere-se da inicial que a parte requerente alega que jamais firmou 

contrato com a empresa reclamada, ao passo que a parte requerida em 

sede de contestação juntou com a contestação documento pessoal da 

parte autora e contrato de prestação de serviços alegando que o 

apontamento é legítimo. Em sede de impugnação à contestação a parte 

autora não reconhece a assinatura lançada nos referidos documentos. 

Diante deste contexto, e analisando-se as assinaturas da parte autora nos 

documentos existentes nos autos (juntados com a inicial), bem como os 

documentos anexos à contestação, e comparando-se com a assinatura 

aposta no contrato juntado aos autos, para um exame mais acurado da 

questão, com vistas à completa instrução do feito, indispensável se faz a 

realização da prova pericial, de natureza grafotécnica, para eliminação de 

quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos Juizados Especiais. 

Com efeito, o legislador infraconstitucional buscou, com os Juizados 

Especiais, criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem 

nortear a atividade jurisdicional, e assim estabeleceu, no artigo 3º da Lei 

nº 9.099/95, que sua competência para conciliação, processo e 

julgamento alcança as causas cíveis de menor complexidade, significando 

que naquelas causas em que se exige a necessidade de perícia para o 

desate da questão, tais causas estariam subtraídas ao seu alcance. 

Sabe-se que a aferição da complexidade da causa leva em consideração 

não o direito material discutido, mas o objeto da prova, consoante orienta o 

Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa, para 

fixação da competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material.” Destarte, restando controversa a veracidade da 

assinatura da parte autora nos documentos juntados aos autos em sede 

de contestação, mostra-se imprescindível a realização da prova pericial 

que, por envolver matéria complexa, afasta a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. Nesse sentido: AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NOS ANAIS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

CONTRATUAL - NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - 

COMPLEXIDADE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - 

EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1 - 

Havendo a negativa da autoria da assinatura firmada no documento 

apresentado pela ré, que deu causa à inclusão de seus dados nos anais 

de proteção ao crédito, necessário se faz a produção de prova 

grafotécnica 2 - Foge à alçada do Juizado Especial Cível a causa 

referente à negativa de assinatura de documentos, haja vista a 

complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova 

pericial grafotécnica (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95). 3 - Recurso 

conhecido e provido. Sentença reformada, para declarar a extinção do 

feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (RNEI, 

1383/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012). Registro, 

por oportuno, que a incompetência absoluta, como matéria de ordem 

pública que é, pode e deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo 

ou grau de jurisdição, nos moldes do art. 64, do CPC. DISPOSITIVO Diante 

do exposto, reconhecendo, em razão da complexidade da causa pela 

necessidade de perícia grafotécnica, tem-se a inadmissibilidade do 

procedimento sumaríssimo, pelo que JULGO EXTINTO a presente 

reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da 

Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001001-16.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO MAXIMA S.A. Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar Prescrição Inicialmente cumpre 

assentar que aplica-se ao caso em tela as disposições contidas no artigo 

27 do CDC. “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação 

pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na 

Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do 

conhecimento do dano e de sua autoria.” Portanto, o prazo prescricional 

para a reparação civil decorrente do defeito do serviço é de cinco anos, a 

contar do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme dispõe o 

artigo supracitado. No caso dos autos, verifica-se que a apelante tomou 

ciência do empréstimo fraudulento ao se dirigir ao INSS - Instituto Nacional 

de Seguridade Social e ter contato com o histórico de consignação. Não é 

razoável presumir que o conhecimento do empréstimo ocorreu em 

momento diverso, levando-se em consideração o desconhecimento 

técnico da parte reclamante e tendo em vista que a parcela descontada 

possuía valor baixo, o que pode passar despercebido para algumas 

pessoas. O referido documento do INSS foi emitido no dia 12 de janeiro de 

2017. Assim, presume-se que o conhecimento dos empréstimos se deu 

nesta data. Considerando que o termo a quo da prescrição apenas 

começou a fluir em janeiro de 2017 e que a presente ação foi ajuizada em 

março de 2017, não há qualquer dúvida de que a questão prejudicial de 

mérito deve ser afastada. Mérito Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Depois de bem e detidamente aquilatar a 

prova trazida ao processo, à luz daquilo que afirmaram as partes, concluo 

que a reclamação deve ser julgada parcialmente procedente. A reclamante 

pretende ver a reclamada condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais, relatando não contratou e não autorizou a 

contratação de empréstimo consignado em seu no nome, e mesmo assim, 

a instituição financeira passou a debitar mensalmente no seu benefício 

previdenciário o valor de R$30,00 (trinta reais). O valor descontado do 

benefício é referente ao empréstimo por consignação número 200040424, 

no valor de R$ 514,04 (quinhentos e quatorze reais e quatro centavos), 

que foi parcelado em 36 vezes de R$ 30,00 (trinta reais), alcançando o 

valor total de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais). A parte reclamada 

contestou a presente ação, alegando que a parte autora celebrou, em 

março de 2017, “contrato de empréstimo para pagamento mediante 

consignação” junto a ela tendo contraído em mútuo o valor de R$514,04 

(quinhentos e quatorze reais e quatro centavos). Aduz também que não 

estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilização da 

reclamada ao pagamento de indenização por dano moral. Pois bem. A 

parte reclamada alega categoricamente que os valores cobrados na folha 

de pagamento da reclamante foram devidamente contratados. Ocorre que, 

pelo que consta dos autos, a parte reclamada ficou apenas no campo das 

alegações, posto que não comprovou que os valores são devidos em 

função de contratação de empréstimo consignado. A contestação é estéril 

de prova. Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte 

reclamante. Cabe a parte reclamada que alegar fato impeditivo da parte 

requerente provar o alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na 

inicial, conforme dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. 

Não havendo prova da contratação, presume-se verdadeira a versão 

posta na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu descontos indevidos no 

benefício previdenciário da parte reclamante, conforme alegado na inicial. 

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor 
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de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. 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 fatos danosos, 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 

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 da reclamada. Isto posto, decido pela parcial procedência 

da reclamação para: 1) declarar inexistente os contratos de empréstimos 

consignados descritos na inicial; 2) condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante, a título de danos materiais o valor de R$1.080,00 (um mil 

e oitenta reais), acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data; 3) condenar a 

parte reclamada a indenizar a parte reclamante, pelos prejuízos de ordem 

moral que causou, em quantia que, não comprovada qualquer situação de 

dano excepcional, estabeleço no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, 

a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, 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) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema PJE. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000999-46.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO 

S/A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC/2015. Preliminar Da 

competência do juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia, 

inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, rejeito a preliminar em 

epígrafe. Decadência A parte reclamada sustenta que os descontos 

ocorreram a partir de 2008 e certamente a parte reclamante já possuía 

conhecimento dos mesmos, motivo pelo qual impõe-se que seja 

reconhecida a decadência do direito de reclamar pelo vício. Inicialmente 

cumpre assentar que aplica-se ao caso em tela as disposições contidas 

no artigo 27 do CDC e não as disposições do artigo 26 conforme sustenta 

a parte reclamante. “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à 

reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria.” Portanto, o prazo 

prescricional para a reparação civil decorrente do defeito do serviço é de 

cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, conforme 

dispõe o artigo 27 do CDC. No caso dos autos, verifica-se que a 

reclamante tomou ciência do alegado empréstimo fraudulento ao se dirigir 

ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social, por meio do histórico de 

consignação. O referido documento foi emitido no dia 12 de janeiro de 

2017. Assim, presume-se que o conhecimento dos empréstimos se deu 

nesta data. E considerando que o termo a quo da prescrição apenas 

começou a fluir em janeiro de 2017 e que a presente ação foi ajuizada em 

março de 2017, não há qualquer dúvida de que a questão prejudicial de 

mérito deve ser afastada. Mérito Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Depois de bem e detidamente aquilatar a 

prova trazida ao processo, à luz daquilo que afirmaram as partes, concluo 

que a reclamação deve ser julgada parcialmente procedente. A reclamante 

pretende ver a reclamada condenada ao pagamento de indenização por 

danos morais e materiais, relatando não contratou e não autorizou a 

contratação de empréstimo consignado em seu no nome, e mesmo assim, 

a instituição financeira reclamada passou a debitar mensalmente no seu 

benefício previdenciário, de forma indevida os seguintes valores: • 

Empréstimo por Consignação número 46-77000/05999, no valor de R$ 

499,98 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) – 

parcelado em 12 vezes de R$ 57,00 (cinquenta e sete reais) – alcançando 

o valor total de R$ 684,00 (seiscentos e oitenta e quatro reais), pago 

desde o mês de maio do ano de 2006 • Empréstimo por Consignação 

número 46-509236/06999, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) – 

parcelado em 18 vezes de R$ 44,30 (quarenta e quatro reais e trinta 

centavos) – alcançando o valor total de R$ 797,40 (setecentos e noventa 

e sete reais e quarenta centavos), pago desde o mês de janeiro de 2006; • 

Empréstimo por Consignação número 46-817333/07999, no valor de R$ 

622,98 (seiscentos e vinte e dois reais e noventa e oito centavos) – 

parcelado em 36 vezes de R$ 31,98 (trinta e um e noventa e oito 

centavos) – alcançado o valor total para pagamento de R$ 1.151,28 (um 

mil cento e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), pago desde 

setembro de 2010 • Empréstimo por Consignação número 46- 

939806/10999, no valor de R$ 3.435,18 (três mil quatrocentos e trinta e 

cinco reais e dezoito centavos) – parcelado em 48 vezes de R$ 123,00 

(cento e vinte e três reais) – alcançando o valor pago de R$ 3.075,00 (três 

mil e setenta e cinco reais) com o pagamento de 25 parcelas até a 

exclusão pelo próprio Promovido A parte reclamada contestou o pedido, 

alegando que a parte autora firmou os contratos de empréstimo 

consignado que afirma desconhecer, motivo pelo qual seus pedidos 

devem ser julgados improcedentes. Pois bem. A parte reclamada alega 

categoricamente que os valores cobrados na folha de pagamento da 

reclamante foram devidamente contratados. Ocorre que, pelo que consta 

dos autos, a parte reclamada ficou apenas no campo das alegações, 

posto que não comprovou que os valores são devidos em função de 

contratação de empréstimo consignado. A contestação é estéril de prova. 

Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte reclamante. Cabe a 

parte reclamada que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial, conforme 

dispõe o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Não havendo 

prova das contratações, presume-se verdadeira a versão posta na inicial. 

Infere-se, portanto, que ocorreu descontos indevidos no benefício 

previdenciário da parte reclamante, conforme alegado na inicial. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 219 de 617



reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe 

cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte 

reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis. Logo, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que a reclamada deixou de 

fornecer serviço adequado ao consumidor. 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 

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 da reclamada. Isto posto, decido pela parcial procedência 

da reclamação para: 1) declarar inexistente os contratos de empréstimos 

consignados descritos na inicial; 2) condenar a parte reclamada a pagar a 

parte reclamante, a título de danos materiais o valor de R$5.707,68 (cinco 

mil, setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos), acrescidos de 

juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, 

a partir desta data; 3) condenar a parte reclamada a indenizar a parte 

reclamante, pelos prejuízos de ordem moral que causou, em quantia que, 

não comprovada qualquer situação de dano excepcional, estabeleço no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês, 

a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, 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) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema PJE. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001000-31.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO ORIGINAL S/A Vistos, etc. 

Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. 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 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Afirma a parte reclamante 

que em diligência ao INSS verificou a existência de descontos indevidos 

no seu benefício previdenciário promovido pela requerida. Aduz que não 

contratou tampouco solicitou ou autorizou que o banco reclamado 

realizasse descontos em seu benefício. Contudo, a parte reclamada 

realizou 60 (sessenta) descontos indevidos na conta da parte reclamante, 

totalizando o valor de R$3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais). 

A parte reclamada, ao apresentar contestação afirmou que a parte autora, 

em 03 de maio de 2012, celebrou junto a ela, contrato sob o nº 6528098, 

com valor financiado de R$1.949,54 (hum mil, novecentos e quarenta e 

nove reais e cinquenta e quatro centavos), a ser adimplido em 60 

(sessenta) prestações. Aduz a reclamada que a quantia contratada foi 

disponibilizada a parte autora mediante ordem de pagamento, não havendo 

qualquer vício ou nulidade contratual a ser declarada. Visando comprovar 

suas alegações a parte reclamada trouxe junto a contestação Cédula de 

Crédito Bancário – Mútuo Mediante Consignação em Folha de Pagamento e 

Autorização Para Desconto – INSS; Documentos pessoais da parte 

reclamante; Comprovante de endereço da parte reclamante; Detalhamento 

do crédito; Ficha de Cobrança; Comprovante de transferência. Pois bem. 

Da análise dos documentos anexos nos autos, constata-se que as 

assinaturas apostas no contrato de empréstimo consignado apresentado 

junto a contestação e nos documentos que acompanham a inicial, são 

parecidas, aliás, são idênticas. A perícia grafotécnica se faz 

desnecessária na presente demanda, haja vista que as demais provas do 

processo indicam a regularidade da contratação. Cabe salientar que o 

documento de identidade da parte reclamante que foi utilizado para instruir 

a petição inicial, também foi utilizado para a contratação do empréstimo 

consignado. Esse documento não foi impugnado pela parte reclamante, 

nem mesmo foi explicado pela parte autora como a reclamada teve acesso 

a ele. Não existe notícia no processo dando conta de que o documento da 

parte reclamante foi perdido, furtado ou roubado, o que leva a crer que ele 

foi regularmente apresentado a reclamada no momento da contratação. 

Além dos documentos pessoais a parte reclamada trouxe comprovante de 

transferência dos valores para conta da reclamante. Como se sabe, o 

direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação 

de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do 

causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do 

agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o 

reconhecimento do dever de indenizar. Conclui-se, portanto, que não 

existe ilicitude nos descontos praticados pela reclamada, eis que pelas 

provas produzidas nos autos, observa-se que houve a regular 

contratação do empréstimo consignado. Em demandas em que se busca 

indenização por danos morais em virtude de fraude, não se admite a 

presunção. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, 

com os documentos necessários a amparar o direito invocado. Ocorre 

que, in casu, o conjunto probatório demonstra que merece procedência as 

alegações contidas na contestação. Assim, verifico não restarem 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, DECIDO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Retifique-se o polo 

passivo da presente demanda para constar como requerido o Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul. Após o transito em julgado, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. Publicada no Sistema PJE. Intime-se. Às providências. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ HENRIQUE 

MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002645-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE CROCCO DOS SANTOS 05310313141 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

META DISTRIBUIDORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYLISMAR LUIZ FRANCISCO NETO OAB - GO31850 (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 220 de 617



Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1002645-91.2017.8.11.0037 Promovente: BRUNO HENRIQUE 

CROCCO DOS SANTOS Promovido: META DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

SENTENÇA Dispensando o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. O julgamento antecipado da lide se impõe, na forma do art. 355, 

inc. I, do NCPC, na medida em que as provas entranhadas no processo 

são suficientes para o deslinde da causa, não se vislumbrando na fase 

atual a necessidade da produção de outras provas. Sem preliminares, 

passo à análise do mérito da presente demanda. Postula a Reclamante, 

declaração de inexistência de débito com cancelamento de protesto, bem 

como a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por 

danos morais, sob o argumento de que sofreu cobranças indevidas em 

razão de demora no envio de boleto para pagamento. A Reclamada 

sustenta, em síntese, que efetivou a emissão e envio dos boletos para 

pagamento, sendo que em razão da inadimplência do Autor o registro do 

protesto foi realizado de forma legítima e regular. Requer a improcedência 

da ação. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifico 

que o reclamante juntou aos autos documentos que comprovam os fatos 

constitutivos do seu direito, desincumbindo-lhe do disposto no inciso I, 

artigo 373, do NCPC, uma vez que apresentou os comprovantes 

pagamentos, sendo o primeiro depósito realizado no dia 18/05/2017, e os 

demais pagamentos via boleto, bem como a certidão de positiva de 

protesto datada de 29 de junho de 2017, ou seja, aproximadamente um 

mês após o pagamento. Ademais, a Reclamada não colacionou aos autos 

qualquer documento capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o direito 

autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus probatório que lhe 

competia. Além disso, a Reclamada, não juntou aos autos documentação 

idônea que demonstrasse que EFETIVAMENTE enviou, a tempo, os boletos 

para pagamento. Lançar a alegação de que os boletos estavam ao 

alcance dele não é consentâneo com a boa-fé. De igual forma, 

devidamente comprovado os danos extrapatrimonais, porquanto a atitude 

arbitrária da Reclamada causou à parte Reclamante dano passível de ser 

indenizado, notadamente porque o consumidor não pode ficar à mercê de 

cobranças injustificadas. Assim, tenho que o caso vertido nos autos 

ultrapassa a seara do mero aborrecimento, devendo haver a reparação 

moral, ante o desrespeito e descaso com que as empresas Reclamadas 

agiram perante a consumidora, porquanto se recusaram a atender a 

solicitação da Reclamante, bem ainda, efetuou cobranças ilegítimas. Aliás, 

o só fato das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão 

administrativamente, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos 

e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. ISSO POSTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, opino PELA PROCEDENCIA dos 

pedidos da exordial para: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO discutido 

nestes autos, proibindo a Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança 

referente a este, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), 

até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que 

a reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DO PROTESTO em nome do Reclamante; C) CONDENAR a reclamada, a 

pagar a título de danos morais à parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da 

Lei n.º 8.078/90, incidindo-se juros de 1% ao mês, a partir do evento 

disponibilização do protesto e a correção monetária pelo INPC a partir da 

data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08. MANTENHO 

a liminar concedida no Id nº 8710972. Com arrimo no que dispõe a primeira 

parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Preclusa a via recursal, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga 

Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000459-32.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA MENDONCA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO)

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0013905A (ADVOGADO)

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT0011555A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000459-32.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JULIETA 

MENDONCA DA SILVA REQUERIDO: OI 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, 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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. Alega que está adimplente com suas obrigações com a 

Requerida. Junta comprovantes de pagamento. No documento acostado à 

inicial ficou demonstrada a negativação do nome da parte reclamante pela 

reclamada. A parte requerida contesta alegando ausência de 

responsabilidade civil da empresa ré em relação a parte autora. Alega que 

a negativação se deu pois a reclamante está inadimplente com a 

Requerida, referente a serviços de telefonia. No que pese isso, a 

reclamada restou silente quanto aos comprovantes de pagamento 

juntados pela reclamada. Desta forma, entendo que sem razão a 

reclamada. Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais do reclamante para a referida contratação. 

A inserção do nome da parte requerente nas entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

Tutela Antecipada (Tutela Antecipada (ID n. 4642748), 2) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 364,67, datado de 

04.02.2014,) e, 3) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. 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 
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produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011672-13.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONY SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA APARECIDA LOURENCETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011672-13.2016.8.11.0037 REQUERENTE: RONY SANTOS DA 

SILVA REQUERIDO: TANIA APARECIDA LOURENCETO Vistos, etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Pleiteia a parte reclamante indenização por danos materiais, pois o veículo 

de sua propriedade (Fiat Palio II, 4P Fire 1 - Flex, cor Preta, ano de 

fabricação 2008, modelo 2008, placa EAT-8210), se envolveu em acidente 

de trânsito, com veículo de propriedade da reclamada. Argumenta que a 

reclamada inicialmente se prontificou em pagar a franquia do seguro 

contratado pelo reclamante, contudo, isso não ocorreu. A parte 

reclamada, em sua peça de defesa, aduz ausência de responsabilidade 

pelo acidente, tece inúmeros argumentos, pugnando pela improcedência 

dos pedidos. Contudo, apenas em análise a distribuição dinâmica do ônus 

de prova, vejo que a Reclamada nada trouxe quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos 

do art. 373, II, do CPC. Desta forma, entendo que restou confesso quanto 

a falta de cumprimento de suas obrigações em face à Reclamante. No 

documento acostado à inicial ficou demonstrada que a colisão existiu, 

juntou a parte autora boletim de ocorrência, relatório do sinistro (fornecido 

pela autoridade policial) e orçamento do serviço/conserto do veículo da 

reclamante. Infere-se, portanto, que a reclamada é a responsável pelo 

pagamento do conserto do veículo do reclamante, bem como dos 

consectários decorrentes do acidente de trânsito. O acidente 

automobilístico em questão do reclamante, com o veículo da reclamante, 

sem a devida reparação dos danos matérias é, portanto, fato 

incontroverso. Quanto ao dano material, entendo como justo o orçamento 

da exordial, fixando os danos materiais em R$1.178,50 (Hum Mil Cento e 

Setenta Oito Reais e Cinqüenta Centavos). Pelo exposto, julgo procedente 

a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada pagar a 

reclamante, a título de danos materiais, R$ R$1.178,50 (Hum Mil Cento e 

Setenta Oito Reais e Cinqüenta Centavos), devendo ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, desde a data do evento danoso (26/10/2015). 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003365-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1003365-58.2017.8.11.0037 Reclamante: JESSICA DA SILVA Reclamada: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, 

verifico que se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do NCPC. In casu, é oportuno 

esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte autora que foi negativada 

indevidamente vez que inexiste contrato que enseje o apontamento 

pejorativo. Em contestação alega preliminar e no mérito que cumpre 

esclarecer que o crédito em que se funda a ação, foi objeto de cessão 

entre a NATURA e a RÉ FIDC NPL I, cujos dados da operação constam 

discriminados, tendo havido a regular notificação da operação de cessão 

à parte autora por intermédio de comunicação do órgão de proteção ao 

crédito, na qual consta expressa menção ao contrato cobrado, 

cumprindo-se, desta forma, com a devida informação e transparência com 

o Autor É o breve relato Da Preliminar. Rejeito a preliminar haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual revela-se a competência do Juizado Especial, além disso, os autos 

contêm evidências materiais que serão tratadas na fundamentação do 

mérito, que dispensam a obtenção de outras provas. Da Preliminar. A 

respeito do pedido de indeferimento da petição inicial alegado em sede de 

contestação, não vislumbro enquadramento da presente demanda nos 

casos elencados no artigo 330 do CPC, motivo pelo qual afasto a 

preliminar de mérito vindicada. Decido. O cerne da questão consiste em 

verificar se a inclusão do nome da parte reclamante no rol dos maus 

pagadores foi indevida, e principalmente, se ensejou os danos morais 

pleiteados. Verifico no presente caso que cabia à parte reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da cessão e negativação, o que 

fez, conforme se verifica nos documentos acostados à contestação. No 

caso em tela, de acordo com a prova dos autos, houve de fato uma 

cessão de crédito do credor original, que transferiu a titularidade do 

crédito à instituição demandada neste feito. A figura jurídica da cessão de 

crédito é admitida pelo ordenamento jurídico pátrio e dispensa a anuência 

do devedor. Nesses termos, há de se reconhecer a legitimidade do débito, 

bem como o vínculo entre as partes. A parte reclamada juntou nos autos 

“DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO” específica à dívida cedida da 

parte requerente. Ademais, ficou consubstanciado as inumeras dívidas e 

restrições em nome da parte autora, que inclusive muitas delas sequer 

foram objeto de questionamento. A parte requerente deixou de trazer 

qualquer contraponto às provas apresentadas pela ré cessionária do 

crédito. Assim, a dívida e negativação é legítima, descabe, portanto, o 

pleito de indenização por danos morais. Assim, não há falar em 

declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título 

de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder 

da parte reclamada. A propósito, averbem-se julgados pertinentes: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA OBJETO DE CESSÃO DE 

CRÉDITO. DÉBITO CUJA ORIGEM RESTOU DEMONSTRADA. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005143847, 

Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto 

Arriada Lorea, Julgado em 26/03/2015)”. Pelo exposto, julgo improcedente 

os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para 

julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral pelos 

fundamentos expostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para 

homologação conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - 

MT, 24 de fevereiro de 2018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE 

NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 24 de fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011861-88.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIQUESLE SOARES SAMPAIO OAB - MT0019965A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011861-88.2016.8.11.0037 REQUERENTE: REINALDO 

RODRIGUES DE ARAUJO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICACOES SA 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. Alega o reclamante que solicitou 

a contratação dos serviços da reclamada. Esta por sua vez exigiu o 

pagamento de R$ 120,00 (cento e vinte reais), de forma antecipada para 

fornecimento dos serviços, o que foi cumprido pelo reclamante, contudo, a 

reclamada não cumpriu com a instalação do serviço do reclamante, não 

devolvendo o valor pago. Requer indenização por danos morais e 

restituição, em dobro, do valor pago à Reclamada. A Reclamada em 

contestação argumenta que os fatos relatados pela parte autora na 

exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. Alega que 

existe uma carência mínima a ser cumprida, por isso cobrou a referida 

multa. Aduz ausência de responsabilidade civil. Em que pese os 

argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou aos autos o 

comprovante de pagamento e contatos via e-mail com a reclamada, os 

quais sequer foram refutados pela Ré. 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 nos moldes 

contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se verossímeis as 

alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano moral, tenho que ficou 

evidenciado o vício na prestação dos serviços da Reclamada, por não 

fornecer um serviço adequado, configurando, assim, a prática de ato 

ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos 

pela parte autora ao ficar tentando inutilmente solucionar 

administrativamente os problemas apresentados, não tendo a Reclamada 

por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem qualquer 

burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o lamento da 

Parte Autora. Quantifico o dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Quanto ao dano material, deverá a reclamada devolver, de forma simples, 

o valor pago de R$ 120,00 (cento e vinte reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a 

reclamada a devolver, de forma simples, o valor pago para contratação do 

serviço, no importe de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e 2) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. 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, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-44.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010202-44.2016.8.11.0037 REQUERENTE: GERALDO 

RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Processo nº 

8010202-44.2016.8.11.0037 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 declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

pois não tem nenhuma pendência com a requerida. Alega que está 

adimplente com suas obrigações com a Requerida. Junta comprovantes de 

pagamento. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Alega que a negativação se deu 

pois a reclamante está inadimplente com a Requerida, referente a serviços 

de telefonia. Contudo, não especificou os débitos em questão. Razão pela 

qual, entendo que sem razão a reclamada. Destarte, conquanto tenha a 

parte requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação em questão. Infere-se, 

portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais do 

reclamante para a referida contratação. A inserção do nome da parte 

requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito abalado. O 

entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que 

a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito 

gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 8.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar 

inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 121,94, datado de 

11.03.2014,) e, 2) condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de 

danos morais, R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação. 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. 
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Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos, 

observando que o reclamante deve ser intimado por A/R. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010308-06.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DOS ANJOS GOUVEIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT0011246A-N (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010308-06.2016.8.11.0037 REQUERENTE: SILVIA DOS ANJOS 

GOUVEIA REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Processo nº 8010308-06.2016.8.11.0037 

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 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. Alega o reclamante que adquiriu um liquidificador da 

reclamada, entretanto, após curto prazo de uso este apresentou defeito. 

Aduz que a reclamada enviou o produto para conserto, contudo, sem 

solução para o fato. Requer indenização por danos morais e restituição, 

do valor pago pelo produto. A Reclamada em contestação argumenta que 

os fatos relatados pela parte autora na exordial não são capazes de gerar 

o dano moral pleiteado. Alega preliminarmente ilegitimidade passiva, 

contudo, sem razão, vez que o negócio jurídico foi celebrado entre as 

partes. Aduz ausência de responsabilidade civil. Contudo, Em que pese os 

argumentos da Reclamada, a parte Reclamante acostou aos autos o 

comprovante de pagamento , comprovante de envio para conserto pela 

reclamada, entre outros documentos, os quais sequer foram refutados 

pela Ré. 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 nos moldes contratado, ônus do 

qual lhe competia, tornam-se verossímeis as alegações da parte 

Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Quanto ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o vício na 

prestação dos serviços da Reclamada, por não fornecer um serviço 

adequado, configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando 

reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte 

autora ao ficar tentando inutilmente solucionar administrativamente os 

problemas apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o 

cuidado de resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, 

preferindo ao revés, desprezar o lamento da Parte Autora. Quantifico o 

dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Quanto ao dano material, 

deverá a reclamada devolver, de forma simples, o valor pago de R$ 99,00 

(Noventa e Nove reais). Pelo exposto, julgo procedente em parte a 

pretensão formulada na inicial, para: 1) condenar a reclamada a devolver, 

de forma simples, o valor pago para contratação do serviço, no importe de 

R$ 99,00 (Noventa e Nove reais) e 2) condenar a reclamada pagar ao 

reclamante, a título de danos morais, R$ 2.000,00 (dois mil reais), ambos 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004133-81.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE KARISE ENTRINGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004133-81.2017.8.11.0037 REQUERENTE: ARIANE KARISE 

ENTRINGER REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Preliminar 

Da ilegitimidade passiva O exame da legitimidade deve ser feito à vista do 

que a parte autora afirmou, independentemente de, no exame do mérito, o 

pedido ser julgado procedente ou improcedente. Na lição de Rodrigo da 

Cunha Lima Freire, na obra “Condições da Ação”, Coleção Estudos de 

Direito de Processo Enrico Tullio Liebman – vol. 43, Editora RT, pág. 146, " 

a legitimidade é uma atribuição específica para agir concretamente, 

conferida exclusivamente pelo direito objetivo aos titulares da relação de 

direito material ou substancial hipotética (é possível que, ao se examinar o 

mérito, seja declarada a sua inexistência, julgando-se improcedente o 

pedido do autor), podendo, também, por razões diversas, ser conferida a 

outras pessoas que não integram diretamente a relação." No caso, 

afirmando a reclamante que o reclamado causou-lhe danos morais, está 

ele legitimado para responder aos termos da ação, independentemente de, 

na análise do mérito, ser reconhecida ou não a culpa pelo evento danoso 

relatado na inicial. Rejeito, assim, a preliminar em referência. Mérito A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). (grifei) 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais, onde a parte autora alega que 

pagou boleto fraudado emitido pelo reclamado. Logo que constatou o 

golpe, a parte reclamante alega ter entrado em contato o reclamado para 

que fosse providenciado o estorno dos valores pagos, porém a instituição 

financeira ficou de dar resposta e até o ajuizamento da ação não 

solucionou o problema. Na contestação, o Banco reclamado impugna os 

fatos narrados na inicial arguindo que o boleto não foi impresso por ele, 

sendo ele apenas um meio utilizado pelo beneficiário para recebimento da 

quantia descrita no boleto. Em que pese as alegações da parte reclamada, 

tenho que seus argumentos não merecem procedência. O reclamado 

como fornecedor de serviços financeiros tem a responsabilidade e o 
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dever de verificar eventuais fraudes nos boletos bancários para transferir 

segurança a seus consumidores e para evitar que os pagamentos feitos 

pelos seus clientes sejam direcionados erroneamente a conta de 

estelionatários. Assim, a ocorrência de fraude no boleto bancário não 

exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à 

atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor. Dessa 

forma, quando a autora comunicou ao reclamado ter efetuado pagamento 

de boleto fraudado, cabia a instituição financeira tomar as providências 

cabíveis para que o pagamento não fosse compensado. É sabido que as 

instituições financeiras demoram até 72 (setenta e duas) horas para 

realizar a compensação do pagamento de boleto bancário. A reclamante 

efetuou o pagamento do boleto fraudado no dia 31 de julho de 2017 e logo 

na manhã do dia seguinte efetuou a comunicação da fraude. Assim, 

vislumbra-se que o reclamado teve tempo razoável para tomar 

providências para que a fraude não se concretizasse, porém, ao prestar 

um serviço defeituoso, inseguro e lento, acabou por contribuir para o êxito 

da conduta criminosa praticada por terceiros. Desse modo, entendo que a 

autora sofreu prejuízo material, pois pagou boleto fraudulento e a 

instituição financeira não tomou as providências cabíveis para evitar seu 

prejuízo. Assim, devido a restituição do valor pago indevidamente, qual 

seja, R$1.985,00 (hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais). No que 

tange ao pedido de reparação à titulo de Dano Moral, entendo que a 

conduta da Reclamada causou sim abalo moral a Reclamante, abalo esse 

passível de indenização, posto que não comprovou nos autos, que tomou 

providências cabíveis para resguardar a consumidora. Destaco que, ao 

contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou 

sim uma falha na prestação do serviço passível de indenização. O art. 14 

do Código de Defesa do Consumidor disciplina a responsabilidade do 

fornecedor pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, sendo que a única forma de afastá-la é provando-se que 

inexiste o defeito ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, prova essa que não foi feita no caso ora sub judice. Assim, 

indiscutível a configuração do dano moral, tendo em vista que a reclamada 

não comprovou que tomou todas as providências cabíveis para sustar o 

pagamento e efetuar o estorno do valor pago. Constatado o dano moral, 

deve ser verificada a respectiva reparação. É cediço que, para a fixação 

do valor da indenização, deve-se obedecer aos princípios da equidade e 

moderação, bem como sopesar a capacidade econômica das partes, a 

intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a repercussão da 

ofensa e o grau do dolo ou da culpa do responsável. A reparação civil 

possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo 

objetivar tanto a compensação do mal justo experimentado pelo ofendido 

quanto a punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do 

ato. Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e ofendida, bem 

como o como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, 

plausível a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Isto 

posto, decido pela parcial procedência da reclamação para: 1) condenar a 

parte reclamada a pagar a parte reclamante, a título de danos materiais o 

valor de R$1.985,00 (hum mil, novecentos e oitenta e cinco reais), 

acrescidos de juros de 1%, a partir do desembolso, e correção monetária 

pelo INPC-IBGE, a partir desta data; 2) 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 do evento danoso, e correção 

monetária pelo INPC-IBGE, a partir desta data. Após o trânsito em julgado, 

a reclamada deverá ser intimada, através de seus advogados, 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) e de honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema PJE. Decisão sujeita à homologação do 

Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Luiz Henrique Moreira da Silva Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. 

P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011498-43.2012.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MOURA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO)

ROSECLER SZADKOSKI OAB - MT7325/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)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011498-43.2012.8.11.0037 REQUERENTE: LUIZ MOURA 

GOMES REQUERIDO: OI 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. Alega o reclamante que solicitou 

a transferência do seu número de telefone para outro endereço, por 

razões de mudança. Contudo, não houve a transferência e ainda teve 

alterado seu número de telefone, bem como a majoração do valor da conta 

telefônica. Requer indenização por danos morais, manutenção do seu 

número de telefone e do valor contratado na linha telefônica. Foi 

concedida tutela antecipada atendendo os pedidos da exordial, com 

exceção dos danos morais. (ID n. 3468454). A Reclamada em contestação 

argumenta que os fatos relatados pela parte autora na exordial não são 

capazes de gerar o dano moral pleiteado. Aduz ausência de 

responsabilidade civil. Contudo, Em que pese os argumentos da 

Reclamada, esta não logrou êxito em comprovar que cumpriu com suas 

obrigações contratuais antes da demanda ser judicializada. 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 nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Entendo que a tutela 

antecipada (ID n. 3468454) deve ser mantida, devendo a reclamada 

manter ao requerente o acesso ao número 66 3497-3161, no novo 

endereço, bem como o valor da fatura da forma inicialmente contratada 

(R$ 46,70). Quanto ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o vício na 

prestação dos serviços da Reclamada, por não fornecer um serviço 

adequado, configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando 

reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte 

autora ao ficar tentando inutilmente solucionar administrativamente os 

problemas apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o 

cuidado de resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, 

preferindo ao revés, desprezar o lamento da Parte Autora. Quantifico o 

dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Manter a 

tutela antecipada (ID n. 3468454), devendo a reclamada manter ao 

requerente o acesso ao número 66 3497-3161, no novo endereço, bem 

como o valor da fatura da forma inicialmente contratada (R$ 46,70) e, 2) 

condenar a reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 

4.000,00 quatro mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação. 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, 
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observando que o reclamante deve ser intimado por A/R. Guilherme Audax 

Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001465-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL PEREIRA DE ALENCAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001465-40.2017.8.11.0037 REQUERENTE: DORIVAL PEREIRA 

DE ALENCAR REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Fundamento e 

decido. PRELIMINAR - INCOMPETÊNCIA RATIO TERRITORIAL Alegou a 

parte promovida que diante da inexistência de comprovação de domicilio 

ou residência nos limites da competência deste juizado, medida impositiva 

a extinção do feito sem resolução de mérito. Contudo, compulsando os 

autos, verifico que houve juntada do comprovante de endereço, 

documento suficiente para aferir a competência territorial deste juízo. 

Assim, rejeito a preliminar aventada. MÉRITO O caso se refere a 

reclamação com pedido de declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais formulada pela parte reclamante, visando 

ver-se compensada pela falha na prestação de serviços da parte 

reclamada ante a cobrança indevida de valores e consequente 

negativações. O cerne da controvérsia consiste em analisar a legitimidade 

da inserção do nome da parte reclamante no cadastro de inadimplentes, 

haja vista a alegação de que não possui débitos com a Reclamada, 

desconhecendo a origem da pendência que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA, no valor de R$ 211,11 (duzentos e onze reais e onze 

centavos), referente ao suposto contrato n°. 17246308. A parte 

demandada em sede de contestação, afirma que o débito imputado, se 

refere a utilização dos serviços de telefonia - telefonia móvel do terminal 

(66) 996914153 (Contrato 17246308), em nome da parte autora. 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. 

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpria ao Reclamado trazer aos 

autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a contratação dos serviços e a origem do débito, nos 

termos do Art. 373, II, do CPC. Entretanto, assim não o fez. Conquanto 

tenha a reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, tais como, contrato 

assinado pela parte reclamante com cópia de documentos pessoais e 

comprovante de endereço, ou até mesmo comprovante da utilização dos 

serviços. Conforme se infere dos autos, a empresa reclamada em sede de 

sua contestação alega que a negativação se deu não em decorrência da 

existência de débitos pendentes, decorrente da utilização do serviço de 

telefonia, no entanto, para embasar suas alegações a requerida apenas 

anexou no corpo de sua peça de contestação, imagens com referência a 

faturas pendentes em nome da parte autora que desacompanhado do 

contratado assinado de prestação do serviço supostamente contratado 

em verdade acaba apenas repercutirem imagens de suas telas de 

sistemas de seus programas de software. Desse modo, entendo que não 

há nos autos, prova segura e suficiente para convencer sobre a 

existência de contratação dos serviços, motivo pelo qual aceito como 

verdadeiros os fatos narrados na inicial. Infere-se, portanto, que ocorreu 

a utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. Desse modo, a declaração de inexistência do 

débito é medida que se impõe. Resta caracterizado o defeito do serviço e 

o dano moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para 

que o prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar 

deve provar que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 

serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Assim, como a empresa reclamada encaminhou 

indevidamente os dados pessoais do proponente junto ao órgão de 

restrição ao crédito, praticou ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve 

responder pelas suas consequências. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o requerente teve 

o crédito abalado. Ademais não há em se falar da aplicação da súmula n.º 

385, do STJ, visto que no extrato juntado aos autos consta uma única 

restrição, que inclusive está sendo discutida nestes autos. O 

entendimento doutrinário e da jurisprudência predominante é no sentido de 

que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de 

crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

8.000,00 (oito mil reais). Outrossim, não verificadas as hipóteses 

constantes do artigo 80, do CPC/2015, não há que se falar em aplicação 

da pena por litigância de má-fé. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inaugural, para ratificar a liminar deferida, e CONDENAR a reclamada a 

pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de 

indenização por 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$ 211,11 (duzentos e onze reais e 

onze centavos), discutido nos autos; DETERMINO a exclusão definitiva do 

nome da Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, bem como a 

baixa no protesto, com relação ao débito discutido neste feito. 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 CPC. 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). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 
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termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010911-79.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8010911-79.2016.8.11.0037 Exequente: WAGNER AUGUSTO 

BUSS Executado: MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 8736236), porém se manteve inerte. Trata-se de Execução 

de Título Extrajudicial, todavia se torna impossível decidir nos autos por 

falta de manifestação da parte, outrossim, encontrando-se o feito 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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; Com efeito, disciplina o art. 924 do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

diante da inércia da parte a extinção do feito é medida que se impõe. Ante 

o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011642-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER AUGUSTO BUSS OAB - MT0012628A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FELIPE NUNES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 8011642-12.2015.8.11.0037 Exequente: WAGNER AUGUSTO 

BUSS Executado: CARLOS FELIPE NUNES DE SOUZA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. Insta salientar que foi expedida intimação para o reclamante se 

manifestar (ID 7276083), porém se manteve inerte. Trata-se de 

cumprimento de sentença, todavia se torna impossível decidir nos autos 

por falta de manifestação da parte, outrossim, encontrando-se o feito 

paralisado em cartório, sem qualquer providência da parte interessada. 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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; Com efeito, disciplina o art. 924 do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, 

diante da inércia da parte a extinção do feito é medida que se impõe. Ante 

o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução de 

sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Arquive-se Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Leidydaime Barros de Almeida Juíza Leiga Vistos, Homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA DE SOUSA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

RAFAELE PIRES FERREIRA OAB - MT19918-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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: 1000120-39.2017.8.11.0037 REQUERENTE: MARIA JOANA DE 

SOUSA CABRAL REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Autorizada 

pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. 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 reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, 

por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 

6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Afirma a parte reclamante que em diligência ao INSS verificou 

a existência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário 

promovido pela requerida. Aduz que não contratou tampouco solicitou ou 

autorizou que o banco reclamado realizasse descontos em seu benefício. 

Contudo, a parte reclamada realizou 07 (sete) descontos indevidos no 

benefício previdenciário da reclamante, totalizando o valor de R$192,71 

(cento e noventa e dois reais e setenta e um centavos). A parte 

reclamada, ao apresentar contestação afirmou que não identificou indícios 

de fraude na conta corrente na qual os empréstimos foram depositados, 

visto que de titularidade da parte autora, bem como não constatou a 

devolução de tais valores. A instituição financeira também afirmou que 

caso seja constatado fraude, os pedidos da reclamante deverão ser 

julgados improcedentes, pois o banco também foi ludibriado com a 

contratação. Visando comprovar suas alegações a parte reclamada 

trouxe junto a contestação Recibo de pagamento; Demonstrativo de 

operação; planilha de proposta simplificada; ficha cadastral de pessoa 

física; Autorização para desconto em folha de pagamento; extrato de 

pagamento; documentos pessoais da reclamante; Cédula de Crédito 

Bancário; Custo efetivo total. Pois bem. Da análise dos documentos 

anexos nos autos, constata-se que as assinaturas apostas no contrato 

de empréstimo consignado apresentado junto a contestação e nos 

documentos que acompanham a inicial, são parecidas, aliás, são idênticas. 

A perícia grafotécnica se faz desnecessária na presente demanda, haja 

vista que as demais provas do processo indicam a regularidade da 

contratação. Cabe salientar que o documento de identidade da parte 

reclamante que foi utilizado para instruir a petição inicial, também foi 

utilizado para a contratação do empréstimo consignado. Esse documento 

não foi impugnado pela parte reclamante, nem mesmo foi explicado pela 

parte autora como a reclamada teve acesso a ele. Não existe notícia no 

processo dando conta de que o documento da parte reclamante foi 

perdido, furtado ou roubado, o que leva a crer que ele foi regularmente 

apresentado a reclamada no momento da contratação. Além dos 

documentos pessoais a parte reclamada trouxe comprovante de 

transferência dos valores para conta da reclamante. A parte reclamante 

não juntou aos autos extrato de sua conta corrente demonstrando que os 

valores do empréstimo consignado não foram depositados em sua conta 

corrente. Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência 

da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou 

omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal 

existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de 

qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar. 

Conclui-se, portanto, que não existe ilicitude nos descontos praticados 

pela reclamada, eis que pelas provas produzidas nos autos, observa-se 

que houve a regular contratação do empréstimo consignado. Em 
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demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude de 

fraude, não se admite a presunção. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, com os documentos necessários a amparar o 

direito invocado. Ocorre que, in casu, o conjunto probatório demonstra que 

merece procedência as alegações contidas na contestação. Assim, 

verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do 

Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, 

nos moldes pleiteados na exordial. Desta forma, conclui-se evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, 

RECONHEÇO a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com 

deslealdade. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de guardar todos os comprovantes e documentos que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, 

DECIDO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como 

CONDENO a parte requerente ao pagamento de multa de 9% (nove por 

cento) sobre o valor corrigido da causa à época do pagamento, nos 

termos do artigo 81, do CPC. Ademais, ainda, CONDENO a parte 

requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos 

honorários do advogado que fixo no montante de R$1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/95. Após o transito em julgado, 

certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e 

demais formalidades. Publicada no Sistema PJE. Intime-se. Às 

providências. Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. LUIZ 

HENRIQUE MOREIRA DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. 

Leste-MT, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004559-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONICIO QUINTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004559-93.2017.8.11.0037 REQUERENTE: LEONICIO 

QUINTANA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355, inciso I do CPC/15. Mérito Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e 

pedido de tutela natureza antecipada proposta por LEONICIO QUINTANA 

em desfavor do BANCO BMG S.A. Sustenta a parte reclamante que teve 

seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela 

parte reclamada, por dívida no valor de R$1.179,39 (hum mil, cento e 

setenta e nove reais e trinta e nove centavos). Contudo, a parte 

reclamante afirma que o débito é referente a um empréstimo consignado, 

sendo que os valores das parcelas referente a este empréstimo estão em 

dia não havendo motivo para inscrição do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. A parte Reclamada contesta, afirmando que firmou 

contrato de cartão de crédito com o autor. Através deste cartão foi 

realizado saque complementar no valor de R$1.077,99, que foi liberado na 

conta corrente do requerente. Ocorre que o reclamante não realizou o 

pagamento autônomo das faturas e como o reclamado ficou impossibilitado 

de realizar descontos por falta de margem consignável do autor, o nome 

do consumidor foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. In casu, 

vislumbro que assiste razão a parte Reclamada. Cabia à reclamada 

impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar 

documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, 

conforme se verifica nos documentos acostados à defesa. A parte 

reclamada trouxe junto a contestação Termo de adesão cartão de crédito 

consignado Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de 

pagamento; Cédula de Crédito bancário; Documentos pessoais do 

reclamante; Faturas do cartão de crédito. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil/2015. Na impugnação a parte 

reclamante se limitou a afirmar que os valores do empréstimo consignado 

são descontados diretamente do saldo da sua aposentadoria e que ele 

encontra-se em dia com suas obrigações. Através do conjunto probatória 

apresentado pela parte reclamada é possível constatar que os fatos se 

deram conforme narrado na contestação. Conforme foi explicado pela 

parte reclamada e resta evidenciado nas cláusulas do termo de adesão, o 

cartão de crédito contratado pela parte reclamante foi feito na modalidade 

pré-saque, onde o aposentado na contratação transfere seu limite para 

conta bancária previamente cadastrada no sistema do cartão consignado. 

Os descontos que ocorrem na aposentadoria servem apenas para 

pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito 

consignado, tendo o consumidor que realizar o pagamento autônomo do 

resto do débito. Analisando as faturas trazidas pela parte reclamada, 

observa-se que inicialmente o pagamento mínimo era realizado, porém 

após o mês de abril de 2017, o pagamento mínimo parou de ser realizado. 

As faturas do cartão de crédito trazidas pela reclamada não foram 

impugnadas pela parte reclamante, nem mesmo foi apresentado 

comprovante de que os pagamentos foram feitos. A parte reclamante não 

trouxe aos autos todo o extrato da sua aposentadoria, visando 

demonstrar que os pagamentos estavam sendo feito com regularidade, 

trouxe apenas histórico de créditos do mês de maio ao mês de agosto de 

2017. Vale registrar que em nenhum momento a parte reclamante insurgiu 

contra as faturas do cartão de crédito e com relação a contratação do 

mesmo. Assim, presume-se que o cartão de crédito foi regularmente 

contratado e utilizado pela parte autora, não havendo prova de que os 

débitos originados do uso do cartão foram regularmente adimplidos. 

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou os descontos 

é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação. Dessa 

forma não há que se falar em repetição de indébito, nem de configuração 

de danos morais. A cobrança de um débito é direito do credor, mas está 

sujeita a limites impostos pelo ordenamento jurídico pátrio. O artigo 42 da 

Lei nº 8.078/90 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor - dispõe 

que, “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de 

constrangimento ou ameaça”. No caso, o credor se limitou a cobrar o 

cumprimento de uma obrigação assumida pelo reclamante. Não houve 

nenhum tipo de constrangimento ou ameaça na cobrança do débito que 

pudesse caracterizar a violação a qualquer dos direitos que decorrem da 

personalidade da parte autora. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 

Revogo a liminar anteriormente concedida. Expeçam-se os ofícios 

pertinentes. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes, através de seus patronos. LUIZ HENRIQUE MOREIRA 

DA SILVA Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença acima. P. Leste-MT, 27.02.2018 

Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-97.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COSME DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S.A SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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: 1001694-97.2017.8.11.0037 REQUERENTE: COSME DAMIAO 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A 

SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS GESTÃO DE COBRANÇA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e Decido. Depreende-se dos autos principais que a 

parte autora foi negativada por ordem da ré, por dívidas que perfazem o 

total de R$981,86 (novecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis 

centavos), como prova certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, 

afirma peremptoriamente a parte autora que não possui qualquer débito 

com a empresa ré, razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de 

devedores se mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de 

ordem moral. A ré, ao seu turno, afirma que a negativação foi devida, vez 

que a parte autora não promoveu os pagamentos decorrentes do serviço 

contratado. Assim, havendo negativa de contratação após o 

cancelamento, cabe à ré demonstrar a existência do negócio jurídico 

realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, porque 

inviável a produção de prova negativa. Com efeito, a ré demonstra nos 

autos (id 8249741) a realização do negócio jurídico juntando cópia do 

contrato entabulado entre as partes, inclusive devidamente assinado pela 

autora, assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, inclusive há juntada 

de cópia de documentos pessoais. Método probatório suficiente para ilidir 

dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Sublinho, 

neste ponto, a desnecessidade de produção de prova pericial para 

analisar a equivalência das assinaturas constantes nos documentos 

arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas 

são bastante semelhantes a olho nu. Assim, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do 

pagamento dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses 

autos, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não 

cometendo qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação 

“enquanto prova constitutiva do direito” é ônus da parte autora, na forma 

do art. 373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento 

em relação a diferença apontada, legitima se mostra a cobrança por parte 

da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de 

Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

Assim sendo, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. 

Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, e por consequência, a inclusão 

de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou 

legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Importante 

frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a inversão do ônus 

da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não é absoluta, 

cabendo a parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova aos fatos 

alegados na exordial. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas 

relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de 

minimamente provar os fatos constitutivos do seu direito. Outrossim, não 

verificadas as hipóteses constantes do artigo 80, do CPC/2015, não há 

que se falar em aplicação da pena por litigância de má-fé. DISPOSITIVO 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000391-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDI BENTO DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000391-48.2017.8.11.0037 REQUERENTE: WALDI BENTO DE 

SOUZA NETO REQUERIDO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. Como se viu 

nestes autos, o caso se refere à indenização por danos morais 

formulados pela Reclamante, visando ser ressarcido dos prejuízos 

causados pelo furto de sua motocicleta dentro do perímetro de segurança 

do referido estabelecimento, ou seja, no seu estacionamento, além dos 

prejuízos de natureza moral, causado por tal situação. O Reclamado em 

sua peça contestatória, arguiu em preliminar ilegitimidade passiva, 

contudo, tal preliminar se confunde com o mérito e com ele será analisada. 

Pois bem. Da análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso o 

fato da parte Reclamante ter sido vítima de furto de: “01 mochila Targus, 

01 notebook Acer, 01 Um óculos da marca Rayban e 01 Iphone 4S”, que 

estavam no interior de seu veículo que estacionado no perímetro do 

estabelecimento da parte Reclamada, enquanto realizava suas compras. 

Nesse contexto, atendendo os princípios da razoabilidade, da capacidade 

econômica da reclamada e da exemplaridade, eis que o reclamado, tem o 

dever de guarda e vigilância, tornando-o civilmente responsável pelos 

furtos e danos ocorridos no interior de seu estabelecimento, isso já 

pacificado pelo Colendo STJ, conforme súmula 130 daquele Sodalício que 

diz: “A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou 

furto de veículo, ocorridos em seu estacionamento.” A prestação de 

segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à 

atividade comercial desenvolvida pelos hipermercados e pelos shoppings 

centers, porquanto a principal diferença existente entre estes 

estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente 

na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, 

capaz de induzir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de 

forma a incrementar o volume de vendas. Por ser a prestação de 

segurança e os riscos ínsitos à atividade dos hipermercados e shoppings 

centers, a responsabilidade desses por danos causados aos bens ou à 

integridade física do consumidor é claramente dessas empresas. Portanto, 

define-se os supermercados, shopping center e hipermercados como um 

condomínio formado por comerciantes que, visando auferir proveito da 

organização do empreendimento, proporcionam àqueles que o freqüentam 

lazer, segurança e estacionamento privativo, que poderá ser gratuito ou 

não. Ora, Se o ora Reclamado mantém as cercas, dando a aparência de 

que continua utilizando privativamente o estacionamento, permanece o 

cliente na crença falsa de gozar de maior comodidade e segurança, em 

regra, oferecida no sentido de captar a clientela. Dessa forma, por vezes, 

influencia na escolha do consumidor, constituindo-se em diferencial a 

ensejar benefício econômico direto ao fornecedor, motivo pelo qual 

justifica-se que arque com o ônus correlato, in casu, decorrente da 

responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço - artigo 14, 
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do Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Com efeito, ao se dirigirem 

aos supermercados e shopping centers, os clientes procuram estacionar 

os seus veículos na área interna ou externa disponibilizada pelo 

administrador do estabelecimento comercial, com a certeza de que há o 

mínimo de aparato de segurança - câmeras, guardas - suficientes para 

vigiar e manter a integridade seja pessoal como também do veículo, dos 

acessórios em seu interior, levados em estacionamentos gratuitos ou 

pagos. Contudo, ausente os aparatos mencionados, inexistiria o dever de 

reparar os danos eventualmente ocasionados? Demais disso, tal situação 

trata-se ainda, de relação de consumo lato sensu, ficando bastante 

caracterizado o defeito do serviço e o dano decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Pela teoria do risco do 

empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade 

no campo de fornecimento de serviços, tem o dever de responder pelos 

fatos resultantes do 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. 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 ocorreu no presente caso. Importante se 

diga que resta também assentado pela jurisprudência que mesmo quando 

a empresa não tem relação com o fornecimento de serviços de guarda e 

segurança, há o dever de cuidado, conservação e vigilância dos veículos 

deixados sob sua responsabilidade no estacionamento privativo, seja a 

titulo gratuito ou oneroso. Neste sentido: “O supermercado, que constrói 

estacionamento privativo e dele se utiliza com a forma de atrair clientela 

para aumentar seu faturamento, assume com o cliente uma obrigação de 

permitir que ele estacione ali o seu automóvel e vá, despreocupadamente, 

efetuar suas compras no supermercado. E irrelevante o fato de ser 

gratuito o estacionamento, porque o pagamento se faz por via indireta, 

através da compra de mercadorias. Trata-se, pois, de contrato oneroso, 

cabendo sem dúvida ao supermercado o dever de vigilância e o dever de 

guarda.(AP. 40.300, 7° Cam., ReI. Des. DÉCIO CRETTON) Referido 

entendimento revela uma importante conclusão: o fato de terceiro, 

consubstanciado no furto do veículo, não é tido pela jurisprudência como 

causa de exclusão da responsabilidade da empresa. Nesta seara, tem-se 

que, em caso de furto e de assalto à mão armada, ou mesmo de 

“sequestro-relâmpago”, surgirá uma situação de flagrante desigualdade 

entre pessoas que se encontram em uma mesma situação jurídica, qual 

seja, a de serem frequentadoras de um estabelecimento comercial que 

ofereça serviço de estacionamento. Entendo que o fato ocorrido poderia 

ser evitado, se o estabelecimento comercial tomasse as providências 

cabíveis como segurança em número suficiente, rondas periódicas, uso 

de pessoal treinado que desencoraje a ação dos marginais e porque não 

dizer com a simples entrega do comprovante de estacionamento a fim de 

assegura-lhe a si próprio a prova de tal fato. Desta forma, delineando-se 

os contornos do dever jurídico de guarda e vigilância, define-se a 

responsabilidade dos supermercados, shopping centers, em reparar o 

dano, visto que, ao serem os seus estacionamentos considerados 

presumivelmente seguros, tornam-se responsáveis pela integridade do 

bem, assim como pela integridade física da pessoa. A responsabilidade 

civil do causador do dano opera-se estando presentes a culpa, o dano e o 

nexo de causalidade ensejando pois, sua necessária reparação, 

conforme acima explicitado. Ademais, diante do contexto, entendo que 

resta comprovada a existência de dano moral indenizável, sendo pacífico 

na nossa jurisprudência que o dano moral, no caso em comento, não 

depende de prova, bastando comprovação do fato que o causou, mesmo 

porque, o dano moral apenas é presumido, uma vez que é impossível 

adentrar na subjetividade do outro para aferir a sua dor e a sua mágoa. No 

tocante aos danos materiais, entendo que merece ser deferido, 

conquanto, há prova quanto à existência dos itens cujo reembolso é 

pretendido e que se encontrariam no interior do veículo. Com efeito, 

embora relacionados no boletim de ocorrência não perfaz verossímeis a 

existência daqueles que não foram apresentadas as respectivas notas 

fiscais ou outro elemento de prova a corroborar. Assim, no tocante aos 

danos materiais, é devido, no montante de R$ 3.488,00 (três mil e 

quatrocentos e oitenta e oito reais), pois devidamente comprovado pela 

parte reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I 

do Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: 1 – CONDENAR a 

Reclamada restituir ao reclamante a quantia de R$ R$ 3.488,00 (três mil e 

quatrocentos e oitenta e oito reais), relativo ao dano material sofrido por 

ele, importância esta que deverá ser corrigida monetariamente (INPC) a 

partir do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora contados a 

partir da citação; 2 – CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais a partir desta 

decisão. 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 CPC. 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). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011441-83.2016.8.11.0037 REQUERENTE: MARILEUZA ROSA 

DE SOUZA REQUERIDO: VIVO 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. Pleiteia a parte 

reclamante indenização por danos morais e materiais, ao argumento que 

pleiteou a transferência da linha pós-pago para pós-pago/controle. Alega 

que recebeu duas contas com valores acima da média. Junta inúmeros 

protocolos de atendimento. A parte requerida contesta alega que os 

valores são devidos, pois são referentes a consumo da própria 

reclamante. Ademais, a requerida foi diligente ao contestar todos os 

protocolos juntados na inicial, alguns sequer existem. Alega ausência de 

responsabilidade civil. Da análise da dinâmica probatória constante dos 

autos, tenho que razão não assiste a parte autora. A empresa reclamada 

carreou aos autos provas que contrapõem as alegações da inicial. O 

reclamante, em sede de impugnação, não contrapôs essas informações. 

Não verifico que houve nenhuma falha na prestação de serviços. Mesmo 

que fosse reconhecido que houve falha na prestação de serviço, é certo 

que não é possível reconhecer que o evento tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade e causado real lesão ao 

direito da personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese as 

razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a parte 

autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou 

constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações pelo 

simples fato de que os serviços estavam em suposta falha no período das 

férias coletivas da empresa. Aliás, a história revela e é certo que a vida 
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em sociedade, naturalmente - e sempre foi assim desde o início das 

civilizações – impõe perdas e ganhos em diferentes graus e isso é salutar 

para o desenvolvimento econômico e intelectual da sociedade. Ora, se 

todos quiserem ganhar sobre toda e qualquer situação da vida cotidiana, 

por conseguinte, causará sérios desequilíbrios e prejuízos à vida em 

sociedade. Não se afirma aqui que a conduta da empresa ré é admissível. 

Pelo contrário. No entanto, repito, a espécie não revela qualquer situação 

excepcional que autorize reconhecer que o evento danoso tenha 

ultrapassado a linha do mero aborrecimento. Por consequência lógica, não 

há que se condenar a reclamada a pagar os lucros cessantes almejados. 

Pelo exposto, improcedentes as pretensões formulada 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000623-94.2016.8.11.0037 REQUERENTE: JUSCELINO ALVES 

DOS SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA 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. Pleiteia 

a parte reclamante indenização por danos morais ao argumento de que a 

reclamada suspendeu o serviço por diversas vezes, por “queda no sinal”. 

Alega que teve prejuízos por ficar sem o acesso ao serviço da reclamada. 

A parte requerida contesta alega que os serviços são prestados 

regularmente, alega que existem vários tipos de rede, como a GSM. Alega 

que o autor não aduziu nenhum evento em específico que teve prejuízo. 

Alega ausência de responsabilidade civil. Da análise da dinâmica 

probatória constante dos autos, tenho que razão não assiste a parte 

autora. A empresa reclamada carreou aos autos provas que contrapõem 

as alegações da inicial. O reclamante, em sede de impugnação, não 

contrapôs essas informações. Não verifico que houve nenhuma falha na 

prestação de serviços. Mesmo que fosse reconhecido que houve falha na 

prestação de serviço, é certo que não é possível reconhecer que o 

evento tenha ultrapassado a linha do mero dissabor inerente à vida em 

sociedade e causado real lesão ao direito da personalidade da parte 

autora. Com efeito, em que pese as razões apresentadas, entendo que 

não há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, 

aborrecimentos e preocupações pelo simples fato de que os serviços 

estavam em suposta falha no período das férias coletivas da empresa. 

Aliás, a história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e 

sempre foi assim desde o início das civilizações – impõe perdas e ganhos 

em diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Nesse sentido a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. TELEFONIA CELULAR. AUSÊNCIA OU QUEDA DE SINAL. FALHA 

NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. MERO DISSABOR. 

PROVIMENTO. 1. O mero dissabor não enseja indenização por danos 

morais. A ausência temporária de sinal de celular, por si só, não configura 

dano moral passível de indenização, devendo ficar comprovado o prejuízo 

à imagem, à credibilidade profissional do usuário. 2. O aborrecimento 

resultante da "queda do sinal" não gera danos morais. Precedentes do STJ 

e TJMA. 3. No caso concreto, o autor, ora Apelado, quando da 

interposição da ação, não juntou qualquer documentos que comprovasse 

ser proprietário de aparelho celular ou que tenha contrato com a empresa 

de telefonia. Observa-se que o processo é desprovido de prova nesse 

sentido. Bem como, não existe prova da atividade profissional do autor, 

apesar de alegar ser vendedor da psiu, não trouxe aos autos nenhum 

documento que ratificasse suas alegações, nem quanto a possível falha 

do serviço. 3. Assim, a sentença prolatada no primeiro grau merece ser 

reformada. Com efeito, o ônus da sucumbência deve ser invertido, de 

modo que possa a recair sobre o ora Apelado o dever de arcar com os 

pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 

em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo 20, § 4, do CPC. 4. 

Apelação conhecida e provida. (TJMA. ProcessoAPL 0397652015 MA 

0000494-45.2013.8.10.0068. Orgão JulgadorSEGUNDA CÂMARA CÍVEL. 

PartesApelado: ÍTALO LIMA SILVA, Apelante: OI CELULAR S.A. 

Publicação17/09/2015. RelatorJOSÉ DE RIBAMAR CASTRO) Não se afirma 

aqui que a conduta da empresa ré é admissível. Pelo contrário. No entanto, 

repito, a espécie não revela qualquer situação excepcional que autorize 

reconhecer que o evento danoso tenha ultrapassado a linha do mero 

aborrecimento. Por consequência lógica, não há que se condenar a 

reclamada a pagar os lucros cessantes almejados. Pelo exposto, 

improcedentes as pretensões formulada 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011617-62.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CAMILA 

VEDOVETO DE SOUSA, CAMILA VEDOVETO DE SOUSA 02652683110 

REQUERIDO: SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - EPP Processo nº 

8011617-62.2016.8.11.0037 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 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. Alega o reclamante que 

contratou os serviços da Reclamada para transportes de móveis do Rio de 

Janeiro à Primavera do Leste. Alega que os móveis chegaram quebrados, 

atrapalhando as atividades comerciais da reclamante. Requereu o 

conserto dos móveis, o que num primeiro momento foi prometido pela 

reclamada, contudo, não foi cumprido. Requer indenização por danos 

morais e materiais, pelo valor pago pelo conserto do móveis quebrados. A 

Reclamada em contestação argumenta que os fatos relatados pela parte 

autora na exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. Aduz 

ausência de responsabilidade civil. Traz preliminares quanto a ilegitimidade 

ativa, em primeiro quanto a possibilidade da pessoa jurídica atuar nos 

autos, alegando que não celebrou nenhum contrato com esta. Contudo, em 

análise a nota fiscal (ID n. 3619660), verifico que o remetente é a pessoa 

jurídica que consta no polo ativo da demanda. Razão pela qual indefiro tal 

preliminar. Quanto a ilegitimidade ativa da pessoa física, a Sra. CAMILA 
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VEDOVETO DE SOUSA, de fato verifico que não consta nos autos 

nenhuma procuração nos autos. Contudo, apesar de não constar no 

instrumento procuratório o nome da reclamante, entendo que trata-se de 

mera formalidade, visto que a pessoa jurídica e a pessoa física são 

coincidentes. Ademais, ante o princípio da formalidade, regente os 

processos perante esse Juizado Especial, indeferido tal preliminar. 

Contudo, Em que pese os argumentos da Reclamada, esta não logrou êxito 

em comprovar que cumpriu com suas obrigações contratuais antes da 

demanda ser proposta nesse juízo. 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 nos moldes 

contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se verossímeis as 

alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano material, entendo ser 

devido, devendo a Reclamada ser condenada ao pagamento do conserto 

dos móveis, estipulado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais). Quanto 

ao dano moral, tenho que ficou evidenciado o vício na prestação dos 

serviços da Reclamada, por não fornecer um serviço adequado, 

configurando, assim, a prática de ato ilícito, ensejando reparação. 

Ademais, verificou-se os transtornos sofridos pela parte autora ao ficar 

tentando inutilmente solucionar administrativamente os problemas 

apresentados, não tendo a Reclamada por sua vez, sequer o cuidado de 

resolver a questão sem qualquer burocracia ou empecilho, preferindo ao 

revés, desprezar o lamento da Parte Autora. Quantifico o dano moral em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais) no total. Pelo exposto, julgo procedente em 

parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar a reclamada a 

pagar, de forma única, aos reclamantes, o valor total de R$ 1.200,00 (hum 

mil e duzentos reais), a título de danos materiais, pelo conserto dos móveis 

e, 2) condenar a reclamada pagar, de forma única, a cada reclamante, a 

título de danos morais, R$ 1.000,00 (hum mil reais), totalizando R$ 2.000,00 

(dois mil reais), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. 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, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010474-38.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALICE ARGENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010474-38.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANA ALICE 

ARGENTA REQUERIDO: OI MOVEL 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, 

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 declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, pois não tem nenhuma pendência com a 

requerida. No documento acostado à inicial ficou demonstrada a 

negativação do nome da parte reclamante pela reclamada. A parte 

requerida contesta alegando ausência de responsabilidade civil da 

empresa ré em relação a parte autora. Alega que a negativação se deu 

pois a reclamante está inadimplente com a Requerida, referente a serviços 

de telefonia. Entretanto, não provou a forma de contratação da suposta 

relação comercial. Desta forma, entendo que sem razão a reclamada. 

Destarte, conquanto tenha a parte requerida alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação 

em questão. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos 

dados pessoais do reclamante para a referida contratação. A inserção do 

nome da parte requerente nas entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso. Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus 

clientes e a terceiros. Não há dúvida de que a conduta da reclamada 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que o reclamante teve o crédito 

abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no 

sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica do reclamante, 

decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como 

muito intensa. O reclamado é, sabidamente, uma instituição de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00. Pelo exposto, julgo 

procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) confirmar a 

Tutela Antecipada (ID n. 3605286), 2) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial (R$ 893,73, datado de 11.11.2015,) e, 3) condenar a 

reclamada pagar ao reclamante, a título de danos morais, R$ 6.000,00 

(seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 

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, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010282-08.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASP CORRETORA DE CEREAIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-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: 8010282-08.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ASP CORRETORA 
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DE CEREAIS LTDA - ME REQUERIDO: OI MOVEL 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. Alega 

o reclamante que recebeu uma fatura com duas ligações que alega não ter 

realizado. Inclusive, uma das ligações teve duração de mais de 05 (cinco) 

horas. Requer a devolução do valor pago pelas duas ligações, bem como 

condenação pela reclamada, em danos morais. A Reclamada em 

contestação argumenta que os fatos relatados pela parte autora na 

exordial não são capazes de gerar o dano moral pleiteado. Aduz ausência 

de responsabilidade civil. Contudo, Em que pese os argumentos da 

Reclamada, esta não logrou êxito em comprovar que cumpriu com suas 

obrigações contratuais antes da demanda ser proposta nesse juízo. 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 nos moldes contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se 

verossímeis as alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano 

material, entendo ser devido, a devolução dos valores pagos nos meses 

de Agosto e Novembro, sendo R$1.088,09 (Mil e oitenta e oito reais e nove 

centavos), referente a Agosto/2015 e R$ 1.155,18 (um mil cento e 

cinqüenta e cinco reais e dezoito centavos), a novembro/2015, totalizando 

R$ 2243,27 (dois mil duzentos e quarenta e três e vinte e sete centavos). 

Quanto ao dano moral, entendo que o fato não ofendeu a honra objetiva 

da pessoa jurídica requerente, pois não repercutiu negativamente perante 

seus clientes, já que o fato ficou circunscrito às cobranças indevidas nas 

faturas, que ora se determina a restituição. Pelo exposto, julgo procedente 

em parte a pretensão formulada na inicial, para: 1) Condenar a reclamada 

a pagar R$ 2.243,27 (dois mil duzentos e quarenta e três e vinte e sete 

centavos), a título de danos materiais, pelas faturas de Agosto e 

Novembro de 2015 e, 2) afastar o pedido de condenação em danos 

morais. 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, 

27.02.2018 Eviner Valério – Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010233-64.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

PAETTO VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010233-64.2016.8.11.0037 REQUERENTE: ANTONIO SILVA DE 

ABREU REQUERIDO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

PAETTO VEICULOS LTDA 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. Alega o reclamante que 

comprou um veículo da reclamada, o qual possuía garantia de 3 (três) 

anos. Contudo, após 11 (onze meses), o veículo apresentou falha no 

conjunto de peças do sistema de Freio e outros, o qual não foi coberto 

pela garantia da reclamada. Com isso, teve gastos para conserto. Requer 

indenização em danos morais e materiais. A Reclamada em contestação 

argumenta que os fatos relatados pela parte autora na exordial não são 

capazes de gerar o dano moral pleiteado. Aduz ausência de 

responsabilidade civil. Requer a incompetência deste Juizado, ante a 

necessidade de perícia. Contudo, considerando a causa de menor 

complexidade, indefiro a perícia, mantenho a competência deste Juizado. 

Em que pese os argumentos da Reclamada, esta não logrou êxito em 

comprovar que cumpriu com suas obrigações contratuais antes da 

demanda ser proposta nesse juízo. 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 nos moldes 

contratado, ônus do qual lhe competia, tornam-se verossímeis as 

alegações da parte Reclamante, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao dano material, entendo ser 

devido, o pagamento do conserto, no importe de R$ 1.544,00 (um mil 

quinhentos e quarenta e quatro reais). Quanto ao dano moral, tenho que 

ficou evidenciado o vício na prestação dos serviços da Reclamada, por 

não fornecer um serviço adequado, configurando, assim, a prática de ato 

ilícito, ensejando reparação. Ademais, verificou-se os transtornos sofridos 

pela parte autora ao ficar tentando inutilmente solucionar 

administrativamente os problemas apresentados, não tendo a Reclamada 

por sua vez, sequer o cuidado de resolver a questão sem qualquer 

burocracia ou empecilho, preferindo ao revés, desprezar o lamento da 

Parte Autora. Quantifico o dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo 

exposto, julgo procedente em parte a pretensão formulada na inicial, para: 

1) Condenar a reclamada a pagar R$ 1.544,00 (um mil quinhentos e 

quarenta e quatro reais), a título de danos materiais, pelo conserto do 

veículo e, 2) condenar a reclamada pagar, de forma única, a cada 

reclamante, a título de danos morais, R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. 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, 27.02.2018 Eviner Valério – Juiz 

de Direito
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EVINER VALERIO
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8011939-82.2016.8.11.0037 REQUERENTE: CIRLENE DA SILVA 

MACIEL REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A Vistos e etc… Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS COM PEDIDO DE LIMINAR, em síntese, aduziu a proponente 

CIRLENE DA SILVA MACIEL que desconhece a restrição em seu nome por 

uma suposta dívida contraída junto à requerida, no valor de R$ 214,51 

(duzentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos). Contudo, 

esclareceu que jamais firmou qualquer contrato com a parte requerida, 

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. 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. Saliento que a tela sistêmica apresentada 

no corpo da defesa por si só não comprova a contratação realizada 

diretamente pela autora. 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 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 parte 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$ 

4.000,00 (quatro 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, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural, para 

ratificar a liminar deferida, e CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de 

indenização por 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$ 214,51 (duzentos e quatorze 

reais e cinquenta e um centavos), discutido nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, bem como a baixa no protesto, com relação ao débito discutido 

neste feito. 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 CPC. 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). Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Primavera do Leste-MT, 21 de fevereiro 

de 2018. ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido pelo Juiz Leigo, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam os devidos e legais efeitos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 22 de fevereiro de 2018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001234-13.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO VIANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO)

WILLIAN DIAS CAVERSAN OAB - MT17543-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE POXOREU 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1001234-13.2017.8.11.0037 Reclamante: DANILO VIANA DE ALMEIDA 

Reclamada: ASSOCIACAO DOS MINI E PEQUENOS PRODUTORES DE 

POXOREU SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. In casu, é oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Informa que diante de sua inadimplência com a requerida 

negociou sua dívida em setembro de 2015, entretanto, em novembro ainda 

persistiam anotações pejorativas em seu nome. Liminar deferida. Citada e 

intimada a reclamada permaneceu inerte. É o breve relato. Decido. 

Compulsando os autos verifico que houve negativação do nome da parte 

reclamante, de outra banda verifico que existiu relação e dívida entre os 

litigantes. A parte promovente juntou o recibo com a requerida e cartas de 

anuências de quitação com o cartório, contudo, ainda permaneceu por 

tempo irregular as anotações negativas em cadastro de inadimplentes. 

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 
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seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do NCPC. A requerida não juntou provas que pudessem 

eximi-la da ilicitude perpetrada. A manutenção indevida do nome do 

devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos. Tenho que efetivamente houve falhas na prestação do 

serviço, destarte, concluo que a manutenção da negativação realizada foi 

indevida. No que concerne ao dano moral, é importante mencionarmos que 

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. Insta ressaltar que a responsabilidade de 

referida reclamada como fornecedor 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 a reclamante. Cumpre registrar a 

desnecessidade de provar a existência do dano moral, uma vez que se 

trata de dano in re ipsa: “O dano moral decorrente da inscrição indevida 

em cadastro de inadimplente é considerado in re ipsa, isto é, não se faz 

necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio 

fato. Inexistindo critérios determinados e fixos para a quantificação do 

dano moral, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, 

atendendo às peculiaridades do caso concreto (...) (STJ, RESP nº 

1.105.974/BA, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJE 13/05/2009, grifo de 

agora).” No que tange ao quantum indenizatório, cumpre 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. Com efeito, 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 a praticar novo atentado. A jurisprudência trilha o caminho 

do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do 

justo ressarcimento: “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, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz 

Sponholz).” Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias 

do caso, reputo apropriada e condizente a fixação da verba indenizatória 

por danos morais, satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o 

ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica 

da reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. Ante o exposto, torno definitiva a liminar deferida e julgo 

parcialmente procedentes os pedidos da exordial com resolução do mérito, 

fulcrado no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito 

do reclamante, para o fim de declarar inexigível o débito discutido na 

presente demanda; e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 1.000,00 

(mil reais) pelos danos morais sofridos pelo 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, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Deixo de condenar 

a parte reclamada em danos materiais uma vez que não verifico o 

comprovante de pagamento nos autos. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À 

consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

da Comarca de Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 24 de fevereiro de 2018. 

Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo 

Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 24 de 

fevereiro de 2018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 201519 Nr: 9187-45.2017.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RUOTOLO PALHARINI, SUNILDA DE 

JESUS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR ANTONIO TRAVAIN - 

OAB:MS/12.844

 Código 201519

Vistos, etc.

1. Designo o dia 12/03/2018 às 15:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191104 Nr: 4340-97.2017.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELINO RODRIGUES ALVES, VALDEIR 

SOARES DA SILVA, FLÁVIO CARLOS PEREIRA, MARIA JOSÉ FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, ARY DA COSTA CAMPOS - OAB:MT/ 16.944/B, DANIEL 

FRANÇA TAVARES - OAB:MT/ 20490

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de 

condenar ADELINO RODRIGUES ALVES, VALDEIR SOARES DA SILVA, 

FLÁVIO CARLOS PEREIRA e MARIA JOSÉ FRANCISCO às penas do art. 

33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, e absolve-los do crime previsto no artigo 35 da 

mesma lei, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.Passo à dosimetria das 

penas.VALDEIR SOARES DA SILVADO ART. 33, CAPUT, DA LEI 

11.343/06.A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, 

e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 4778-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILSON APARECIDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Cunha Rodrigues da 

Cruz - OAB:OAB-MT 23268

 Código 150850

Vistos, etc.

1. Ciente da interposição do Habeas Corpus de n. 1014360-47/2017.

2. Presto, nesta data, as informações requisitadas.

 3. Sem prejuízo, aguarde-se a realização da audiência aprazada à fl. 151.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 18 de janeiro de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 203538 Nr: 1077-23.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLESON GOMES QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Fortes de Oliveira - 

OAB:OAB-SP 381.292

 Certifico que encaminhei cópia da documentação pertinente para a Central 

de Mandados, visando o efetivo cumprimento da presente Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 198091 Nr: 7778-34.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR JUNIOR SANTOS GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 Assim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 05/03/2018 às 16:30 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).Servirá a presente de alvará de soltura e termo de 

comparecimento.Intimem-se e se cumpra.Primavera do Leste, 11 de 

dezembro de 2017.ALEXANDRE DELICATO PAMPADO Juiz de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002517-96.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GUSTAVO STARLICK (EXECUTADO)

NESTOR LOTARIO STARLICK (EXECUTADO)

 

1002517-96.2016.8.11.0040 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, 26 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1006230-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESARLEI DAL PUPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO DA CUNHA (RÉU)

 

1006230-45.2017.8.11.0040 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, 27 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002431-28.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MARIA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO FRANCISCO DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

1002431-28.2016.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida parcialmente cumprida. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000602-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Processo n º :  1000602-12 .2016 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, tendo em vista depósito 

judicial no valor de R$ 2.963,90, efetuado pela Requerida. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005991-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO GAVIOLI FACHINI OAB - MT5425/B-B (ADVOGADO)

LEANDRO RAFAEL PERIUS OAB - MT20089/O (ADVOGADO)

DAIANE DOS SANTOS SILVA OAB - MT0017824A (ADVOGADO)

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TIECHER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MERCIA KURUDEZ CORDEIRO OAB - GO22033 (ADVOGADO)

 

1005991-41.2017.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. B. (REQUERENTE)

CARLA CRISTINA ALMEIDA CARVALHO BRAGA (REQUERENTE)

E. G. A. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

1004702-73.2017.8.11.0040 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 impugnar a contestação, no 

prazo legal. 27 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003719-74.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA LIDIANE ZURCHIMITTON VIDAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (ADVOGADO)

 

1003719-74.2017.8.11.0040 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 Requerida/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001841-51.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DA SILVA OAB - MT7868/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAREN RUBIN OAB - MT10803/O (ADVOGADO)

 

1001841-51.2016.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da 

Exceção de Pré-Executividade, no prazo legal. 27 de fevereiro de 2018 

MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001892-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR JUTKOVSKI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BRUGNEROTTO OAB - MT0013710S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DELABATHA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

 

1001892-28.2017.8.11.0040 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 Requerida/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1000564-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERT GABRIEL SCHIO MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

1000564-63.2017.8.11.0040 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 Requerida/Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004088-68.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO FABRICIO (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1004088 -68 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO - ATO ORDINATÓRIO 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 EXEQUENTE, para no prazo legal, 

retirar a CERTIDÃO PARA FINS DO ARTIGO 828, CPC, para as devidas 

providências. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001815-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DESIDERIO OAB - PR40321 (ADVOGADO)

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR0031149A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO GUILHERME SCHWANTES (EXECUTADO)

LISETE HENKES (EXECUTADO)

 

Processo n º :  1001815-19 .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 REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. MIRELA CRISTINA PAVANI 

LUPION GIANETTI Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS GRANDO - ME (EXECUTADO)

NEILA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO)

 

1001555-39.2017.8.11.0040 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 manifestar-se acerca da petição 

do Executado, no prazo legal. 27 de fevereiro de 2018 MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000112-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ODETE DA COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO BEDIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL PETRI SOLETTI OAB - MT0012327A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

1000112-53.2017.8.11.0040 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 e Ré para impugnarem a contestação 

da denunciada á lide, no prazo legal. 27 de fevereiro de 2018 MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000028-52.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONES MAURO FERRONATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL HENRIQUE FERRONATTO OAB - MT0019228A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (ADVOGADO)

 

1000028-52.2017.8.11.0040 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 as Partes, para, no PRAZO de 15 dias, apresentarem 

memoriais finais. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005901-33.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ALBERTO CANTUARIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DA SILVA (RÉU)

 

Processo nº: 1005901-33.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005898-78.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DINAMIRA DE FATIMA MARCONDES CANABARRO DOS SANTOS 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SCHIMIT (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Processo nº: 1005898-78.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005974-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA DIAS DE FREITAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO DOS SANTOS (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Processo nº: 1005974-05.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1006034-75.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DUMKE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BRAGA OAB - MT18010/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JUNIOR FACHIN (RÉU)

 

Processo nº: 1006034-75.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE e/ou REQUERIDA, 

para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do 

Meirinho. MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002672-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo nº: 1002672-65.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

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

Processo Número: 1001157-92.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

D. D. C. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Pouso Miranda OAB - MT0012333A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. (RÉU)

 

Processo nº: 1001157-92.2017.8.11.0040 CERTIDÃO 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 REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho. MIRELA 

CRISTINA PAVANI LUPION GIANETTI

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000500-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO DA SILVA LIMA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000500-19.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de 

FABIO DA SILVA LIMA, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial. Entre um ato e outro, 

anteriormente a triangularização processual, o autor requereu a 

desistência (id. 11803516). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. Segundo CRUZ e TUCCI, 

a desistência pode ser definida como "a abdicação expressa da posição 

processual alcançada pelo autor, após o ajuizamento da ação". Como se 

vê, ao contrário do que ocorre com a renúncia ao direito sobre o qual se 

fundamenta a pretensão articulada (causa de extinção do processo com 

resolução de mérito), a desistência da ação produz efeitos apenas 

processuais, não atingindo o direito material que permanece incólume. 

Ademais, entendo ser desnecessária a intimação da parte demandada, 

haja vista que ainda não ocorreu a triangularização processual. Assim, 

HOMOLOGO a desistência da ação, para fins do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de FABIO DA 

SILVA LIMA, nos termos do artigo 485, VIII, do Estatuto Adjetivo Civil. 

CUSTAS, se houver, pela parte autora. DECLARO esta PUBLICADA com a 

inserção no Sistema PJE. Relativamente ao pleito de baixa da restrição 

judicial, anoto que inexiste qualquer determinação de bloqueio. Quanto à 

baixa do nome/CPF dos órgãos de proteção ao crédito, tal incumbência 

cabe a parte autora, eis que procedeu a inserção administrativamente. 

DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. Uma vez 

certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVE-SE, observando as 

formalidades legais. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000643-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NATANEL VIANA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Autos n° 1000643-08.2018.8.11.0040. Sentença sem Resolução de Mérito 

Vistos etc. Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por 

NATANAEL VIANA DE LIMA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, ambos devidamente qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 11737448 e ss. Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. Pois bem. Prescreve o artigo 485, 

inciso V, da Lei Adjetiva Civil, que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: (...); V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência 

ou de coisa julgada; É a realidade dos autos, haja vista que os fatos 

trazidos nestes autos já estão em discussão em outro processo, qual 

seja, autos n. 1000642-23.2018.8.11.0040, interposto em 13/02/2018, às 

15h03min, ou seja, anteriormente a presente demanda, caracterizando, 

portanto, a litispendência, posto que presentes os seus requisitos. 

Ademais, convém destacar que nos autos supramencionados já foi 

analisada a inicial e determinada a citação da parte demandada. Assim, 

verificada a litispendência, deve ser extinto o presente feito. Assim, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO O PRESENTE FEITO 

promovido por NATANAEL VIANA DE LIMA em desfavor de PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, nos termos do artigo 485, inciso V, 

do Novo Código de Processo Civil. SEM CUSTAS e SEM HONORÁRIOS. 

PUBLIQUE-SE. DISPENSADO o registro nos termos que dispõe o 

Provimento nº 42/2008-CGJ/MT. TRANSITADA EM JULGADO a presente 

sentença, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 23 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001631-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE MOREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

 

Autos nº 1001631.63.2017.8.11.0040 Requerente: Donizete Moreira de 

Souza Requerida: Faculdades Integradas de Sorriso – UNIC Sorriso Ltda 

Sentença com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer 

c.c. Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais 

com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por Donizete Moreira 

de Souza em face de Faculdades Integradas de Sorriso – UNIC Sorriso 

Ltda, ambos qualificados nos autos, consoante fatos e fundamentos 

narrados na inicial inserida sob o Id. 5861689, instruída com os 

documentos (Id, 5861711 e ss). A decisão inicial inserida sob o Id. 

6779784 indeferiu-se o pedido de tutela de urgência, designou-se 

audiência de conciliação perante o CEJUSC, bem como determinou-se a 

citação do requerido. A parte autora informou a interposição de Agravo de 

Instrumento, Id. 6825663 e ss, todavia, o pedido liminar foi indeferido, 

consoante decisão juntada sob o Id. 7312780. Seguindo, juntou-se aos 

autos contestação e documentos apresentados pela ré, Id. 9045102. A 

tentativa de conciliação perante o CEJUSC local restou inexitosa, Id. 

9150676. Impugnação à contestação, Id. 9238252. Nesta oportunidade, o 

autor fez a juntada de documentos novos. É o breve relato. Decido. 

Situando a questão, diz o autor ser acadêmico do 4º semestre do Curso 

de Ciências Contábeis junto a UNIC, ora requerida, campus nesta cidade. 

Diz que, desde o ingresso no curso, em julho/2015, é beneficiado com 

50% de desconto referente a bolsa “Bazuka” oferecida pela própria 

requerida. Logo, o valor originário da mensalidade que era de R$ 1.368,00 

foi reduzido para R$ 684,00. Em 11/11/2015, foi contratado pela ré para 

laborar como Assistente Administrativo, de modo que, além de aluno era 

empregado da instituição. Em razão do vínculo empregatício, o autor 

descobriu fazer jus a mais uma porcentagem de desconto na mensalidade, 

razão pela qual, após solicitação formal, foi lhe concedido um novo 

desconto, passando a pagar R$ 342,00 até 10/06/2016. Ocorre que, 

posteriormente o demandante necessitou pedir demissão, de modo que a 

partir de 10 de julho de 2016, voltou a utilizar apenas a bolsa “Bazuka” de 

50% e pagar metade da mensalidade, agora reajustada para R$ 768,13. 

Porém, ao tentar realizar sua rematrícula para o 4º Semestre, foi informado 

pela ré sobre um débito no valor de R$ 4.635,47. Questionada sobre a 

origem da dívida, a requerida lhe informou que os descontos lhe foram 

concedidos indevidamente, eis que não poderiam ser cumulados. Segue 

dizendo que não possui condições de saldar o referido débito e, em 

consequência, está sendo privado do acesso ao Portal do Aluno, sem 

poder realizar trabalhos e avaliações. Por tais razões de fato e as de 

direito expostas na inicial, ajuizou a presente ação judicial. Ladro outro, a 

ré impugna as alegações do autor, alegando que diante da impossibilidade 

de cumulação de bolsa, o débito que o autor possui para com a 

instituição-ré é legítimo. Pois bem. Considerando a inexistência de 

preliminares a serem enfrentadas, presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais e, por fim, sendo a matéria controvertida 

meramente de direito, passo ao julgamento antecipado da lide, o que faço 

com espeque no art. 355, inciso I do Estatuto Processual Civil. De introito, 

urge registrar que no caso em testilha, a aplicação das normas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor é inconteste, a vista da condição de 

consumidor do autor, bem como da condição de prestador de serviço da 

ré, consoante entendimento jurisprudencial pacificado sobre o tema, 

senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PARTICULAR. ALUNO 

INADIMPLENTE. NEGATIVA DE MATRÍCULA. DIREITO DA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. 

INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Da norma processual 

aplicável ao feito 1. No caso em exame a decisão recorrida foi publicada 

em período compreendido até 17/03/2016. Assim, segundo os enunciados 

do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação do novel Código de 

Processo Civil, há a incidência da legislação anterior, de acordo com o 

posicionamento jurídico uniforme daquela Corte, que tem a competência 

para regular a forma de aplicação da lei federal. 2. A interpretação 

precitada coaduna com os princípios conformadores da atual legislação 
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processual civil, que dizem respeito a não ocasionar prejuízo à parte ou 

gerar surpresa a esta com a modificação do procedimento em relação aos 

atos já efetivados, consoante estabelece o art. 9º, caput, e art. 10, ambos 

do novel Código Processo Civil. Mérito do recurso em exame 3. 

Preambularmente, é preciso consignar que os serviços educacionais 

estão submetidos às disposições do CDC, enquanto relação de consumo. 

4. É proibida a adoção de medidas que possam prejudicar 

pedagogicamente o aluno, inclusive a retenção de documentos escolares 

ou suspensão de provas. Inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.870/99. 5. No 

entanto, a instituição privada de ensino não está obrigada a prestar 

serviços educacionais sem que haja a devida contraprestação, mediante 

os pagamentos atinentes às mensalidades escolares. Inteligência do art. 

5º da Lei nº. 9.870/99. 6. Não há razão jurídica que garanta ao aluno 

inadimplente a possibilidade de renovar a matrícula sem que satisfaça o 

débito pendente. Inteligência da norma precitada. 7. O art. 42 do Código de 

Defesa do Consumidor que na cobrança de débitos, o consumidor 

inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça, situação jurídica esta que não 

ocorreu no caso dos autos. 8. Danos morais. Somente os fatos e 

acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo são 

considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo 

reparação a meros incômodos do cotidiano, em especial quando se trata 

de responsabilidade contratual. Dos honorários recursais 9. Nos termos 

do disposto no artigo 85, §11, do novel Código de Processo Civil, o 

Colegiado da Corte de Justiça arbitrará honorários advocatícios pelo 

trabalho adicional prestado pelo causídico neste grau de jurisdição, sendo 

vedado ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2º e 3º 

para a fase de conhecimento. 10. Portanto, deveria a parte vencida arcar 

com honorários recursais da parte vencedora, em atenção à norma 

processual supracitada, que seriam acrescidos à sucumbência fixada na 

sentença em primeiro grau a título de verba sucumbencial. 11. No entanto, 

em razão da aplicação dos enunciados do Superior T Código de Processo 

Civil ao caso em análise, descabe a utilização das normas precitadas que 

tratam do ônus da sucumbência neste diploma legal. Negado provimento 

ao apelo. (Apelação Cível Nº 70066632357, Quinta Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

30/11/2016, Grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. Estabelecimentos de Ensino. 

Ação de Cobrança c.c. Dano Moral e Material. Sentença de Procedência. 

Inconformismo. Não acolhimento. Curso Técnico oferecido em módulos. 

Impossibilidade de continuar os módulos seguintes para finalizar o Curso 

como um todo. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha na 

prestação do serviço. Autora que frequenta Curso para a obtenção de 

Diploma Profissionalizante, a qual foi impedida de obter pela não 

continuidade dos demais módulos. Desinteresse em Certificados isolados. 

Inteligência do artigo 14, caput do CDC. Responsabilidade da Ré 

caracterizada. Ressarcimento dos valores despendidos. Cabimento. 

Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Decisão bem 

fundamentada. Ratificação, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno 

desta Corte de Justiça. RECURSO NÃO PROVIDO, majorando-se a verba 

honorária para 12% (doze por cento). (TJSP; Apelação 

1017118-35.2015.8.26.0005; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 

30ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3ª 

Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018) 

Portanto, embora caiba ao autor fazer prova mínima quanto aos fatos por 

ele aduzidos inicialmente, não se pode negar sua hipossuficiência técnica 

frente à instituição-ré e, via de consequência, a inversão do ônus 

probatório, nos termos do art. 6º, inciso VIII do CDC. Nessa esteira, sendo 

verossimilhante as alegações feitas pela parte autora, notadamente diante 

do extrato financeiro trazido aos autos pela própria ré, do qual se extrai 

que durante determinado período – janeiro a julho de 2016 -, o autor fez 

jus a cumulação das bolsas, sendo uma de 50% e a outra de 25%, cabe 

aferir se a ré logrou demonstrar o contrário, o que, desde já registro não 

ter ocorrido. Ao que tudo indica houve falha na prestação de serviço pela 

requerida, a qual, embora em um primeiro momento tenha permitido a 

cumulação das bolsas, posteriormente, verificando o suposto equívoco 

praticado, emitiu boletos cobrando o autor o valor correspondente a bolsa 

colaborador equivalente a 25% da mensalidade. Vê-se portanto que, a 

falha na prestação do serviço praticada pela ré não pode ser atribuída ao 

autor na condição de aluno e consumidor do serviço. Derradeiramente, 

conclui-se ilegítima a cobrança praticada pela ré relativamente ao valor 

correspondente à bolsa de 25% da mensalidade, sendo de rigor a 

declaração de inexistência do débito, consoante postulado inicialmente. 

Por derradeiro, afigurando-se ilegítima a cobrança realizada pela 

instituição de ensino ora requerida, certo é que também se mostrou 

indevido o condicionamento da rematrícula e liberação do portal de acesso 

ao pagamento do suposto débito. Por conseguinte, configurado está o 

dano moral. Evidentemente que a falha administrativa praticada pela 

requerida obstou o autor de efetuar sua rematrícula, bem como ter acesso 

ao ambiente virtual, situação esta que ultrapassou o mero dissabor 

cotidiano. Nesse sentido, APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra 

sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de 

débito c.c. indenização por danos morais. Serviços educacionais. Autor 

que teve obstado o direito de efetuar a rematrícula para prosseguimento 

do curso. Ausência, no entanto, de valores em aberto que justificassem tal 

impedimento por parte da ré. Dano moral configurado. Redução do valor 

arbitrado para adequá-lo à razoabilidade e à proporcionalidade. Sentença 

parcialmente reformada. (TJSP; Apelação 0004918-18.2014.8.26.0629; 

Relator (a): Mario A. Silveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito 

Privado; Foro de Tietê - 1ª Vara; Data do Julgamento: 19/02/2018; Data de 

Registro: 20/02/2018) No que se refere ao valor da indenização devida a 

título de danos morais, convém acompanhar o entendimento jurisprudencial 

pacificado acerca do tema, de modo a fixa-lo em patamar suficiente a 

reparar a lesão, evitando-se, de outro lado, o enriquecimento indevido do 

ofendido. Nessa esteira, baseando-se nos critérios de proporcionalidade e 

razoabilidade, este Juízo entende que diante do caso concreto ora 

examinado, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é o ideal para 

compensar o abalo moral suportado pelo autor, sem desatender os 

critérios jurisprudenciais acima. Isto posto e por tudo mais que dos autos 

consta, acolho os pedidos alinhavados na peça preambular para o fim de: 

declarar a inexistência do débito entre as partes demandantes; determinar 

que a ré, no prazo impreterível de 10 (dez) dias, efetive a matrícula do 

autor no 4º semestre de Ciências Contábeis, liberando, ainda o acesso do 

mesmo ao Portal do Aluno, bem como à página do aluno na internet ao FIES 

e, por fim, condenar a requerida Unic – Sorriso Ltda a pagar ao autor o 

valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos 

morais, valor este a ser corrigido pelo INPC e com juros de mora de 1% ao 

mês, ambos desde a data da presente sentença. Presentes os requisitos 

legais pertinentes, consoante se vê dos fundamentos da presente 

decisão, nesta oportunidade, concedo o pedido de tutela de urgência para 

determinar a imediata intimação da ré para, no prazo acima fixado, efetivar 

a matrícula do autor no 4º semestre de Ciências Contábeis, liberando, 

ainda o acesso do mesmo ao Portal do Aluno, bem como à página do aluno 

na internet ao FIES, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), por dia de descumprimento. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 4º do CPC. Por 

conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, 

na forma do art. 487, inciso I do CPC. Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento 

de sentença, proceda a alteração da classe dos autos e cumpra-se na 

forma prevista no art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 23 

de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)
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REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1003138.59.2017.8.11.0040 Requerente: Odelmar Adolfo 

Schrader Requerida: Realiza Administradora de Consórcios Ltda Sentença 

com mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória de Contrato c.c. 

Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c.c. Restituição de Valores 

Pagos ajuizada por Odelmar Adolfo Schrader em face de Realiza 

Administradora de Consórcios Ltda, ambos qualificados nos autos, 

consoante fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 8265252), instruída 

com documentos (Id. 8265541 e ss.) Decisão inicial, Id. 8695326. Citada, a 
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ré apresentou contestação e documentos, Id. 9621574 e ss. A tentativa de 

conciliação perante o CEJUSC restou infrutífera, Id. 9678584. Intimada, a 

parte autora deixou de impugnar a contestação e os documentos 

apresentados pela ré, conforme certidão que consta do Id. 10000739. É o 

breve relato. Fundamento e Decido. De introito, urge destacar que estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, e ainda, 

sendo a matéria controvertida meramente de direito, cabível na espécie o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 

Situando a questão, narra o autor ter firmado um contrato de consórcio 

com a ré, visto que seu representante legal ofereceu-lhe uma cota 

contemplada. Segue dizendo que, confiante na promessa do vendedor, 

adquiriu 03 cotas do consórcio, dando de entrada praticamente toda sua 

economia no valor de R$ 34.878,41 (trinta e quatro mil, oitocentos e 

setenta e oito mil e quarenta e um real), assumindo ainda a obrigação de 

pagar mais 120 parcelas no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos 

reais) cada. Ocorre que, ultrapassado o prazo prometido, o bem não lhe 

foi entregue, além do que as parcelas passaram a ser cobradas em 

valores muito maior que o ajustado. Mesmo notificando a requerida, o 

impasse não restou solucionado, concluindo o autor que foi enganado pelo 

vendedor da ré, o qual, utilizando-se de artifício ardil, obteve vantagem 

indevida. Por esta razão, requer a procedência da presente ação a fim de 

ser declarado o vício de consentimento na formalização do contrato, 

restabelecendo o status quo ante, mediante a restituição imediata dos 

valores pagos. De outro norte, ao contestar a presente ação, a ré alega 

preliminarmente a inépcia da inicial diante da ausência de documento 

comprobatório da assertiva do autor no que tange ao alegado vício de 

consentimento. Inobstante a necessidade de demonstração do alegado 

vício de consentimento, certo é que esta prova não precisa, 

necessariamente, ser feita por documentos, podendo ocorrer no decorrer 

da instrução processual. Dessa maneira, cuida-se de questão de mérito e 

como tal será examinada no momento oportuno. Prosseguindo, impende 

lembrar que a relação travada entre parte autora e parte-ré é tipicamente 

de consumo, sujeita as regras previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC). 

Entretanto, evidentemente que essa condição não desonera o 

autor-consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu 

direito, conforme se infere do julgado abaixo: RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO ENGANOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO 

COMPROVADO. AFASTADA A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS 

PAGAS NOS TERMOS DA LEI 11.975/08. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. 

ART.373, I, DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora 

através do qual se insurge contra a decisão que julgou improcedente a 

demanda. Alegou a parte que aderiu ao grupo consorcial já em andamento 

em razão de haver recebido uma proposta do vendedor de que estaria 

adquirindo uma cota já contemplada, pagando para tanto o valor de 

R$8.414,35. Ao constatar que a cota adquirida não estava contemplada 

deixou de pagar as prestações que havia contratado. Objetiva a reforma 

de decisão de improcedência com a conseqüente rescisão do contrato 

firmado restituindo ao autor o valor pago, requerendo também indenização 

por danos morais que alega ter vivenciado no presente caso. 2. Relação 

de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 

6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da 

comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 

373, inciso I, do NCPC. Logo, não restou demonstrada a alegação de ter 

havido vício de consentimento. 3. Ao contrário, analisando-se, o contrato 

juntado aos autos, (fls.15/18) denota-se que o autor foi devidamente 

informado sobre o funcionamento do consórcio, bem como foi 

devidamente esclarecido pela ré de que a contemplação se daria por 

sorteio ou lance. Conforme se pode observar, o contrato é simples, de 

fácil leitura e entendimento, além de constar em todas as suas folhas com 

letras em destaque a informação de não comercialização de cotas 

contempladas. 4. A documentação que foi assinada e entregue ao 

consorciado é clara em todos os termos, não pairando dúvidas sobre a 

contratação de consórcio com da necessidade de submissão aos 

sorteios. 5 Desse modo, não pode a parte autora obter benefícios 

alegando vício de consentimento de contrato que assinou, pois a proposta 

de adesão firmada pelo autor possui destaque para a cláusula que exclui 

a possibilidade de tratar-se de cota contemplada ou de promessa de 

contemplação. O erro ou a ignorância são exceções, não sendo 

admissível, pelas regras de experiência comum, que alguém participe de 

grupo de consórcio sem saber como funciona esse tipo de negócio. A se 

admitir essa argumentação, instaurar-se-á completa insegurança jurídica, 

em prejuízo apenas dos demais consorciados que honram fielmente com 

suas obrigações. 6. Procede, todavia, o pedido de rescisão contratual, 

pois, não possuindo o consumidor interesse no contrato, não pode ser 

compelido a nele permanecer. A restituição do valor pago (fl.60), no 

entanto, deve ser feita nos termos do que dispõe a Lei 11.785/08, bem 

como a Súmula nº. 15 das Turmas Recu do grupo, descontadas as 

respectivas parcelas previstas em Lei. 7. Descabida a condenação ao 

dever de indenizar por danos morais diante da inexistência de 

demonstração de conduta ilícita da ré a ensejar o suposto abalo moral 

passível de justificar a incidência da verba indenizatória postulada. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006148662, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/07/2016) Entretanto, 

do exame das provas colacionas aos autos, é possível afirmar que o 

demandante não logrou provar minimamente o alegado fato constitutivo do 

seu direito. Melhor dizendo, diz o autor que foi vítima de engodo 

perpetrado pelo vendedor da requerida, todavia, nada restou provado 

nesse sentido. Enfim, não procede a alegação em relação ao vício de 

consentimento de parte do autor, no sentido de que teria sido enganado, 

pois inexiste prova neste sentido, ônus do qual demandante não se 

desincumbiu, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/15. 

Derradeiramente, também não encontra respaldo legal o pleito relativo a 

restituição imediata das parcelas, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado acerca do tema ilustrado pelos julgados a seguir, sendo 

inclusive matéria de Recurso Repetitivo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) RECURSO INOMINADO. 

CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIODE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE A 

AMPARAR A RESCISÃO POSTULADA. DESISTÊNCIA. CONTRATO 

FIRMADO APÓS A LEI 11.795/08. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO 

IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUDNAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71006739643, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 15/12/2017) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DAS TURMAS RECURSAIS. O MOMENTO 

PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS OBEDECE AO 

DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI N. 11.795/08, A PARTE DEVERÁ 

AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. DEDUÇÕES EM 

RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL, DEVIDAS. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71007395551, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018) : 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA 

DO CONSORCIADO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃOIMEDIATA DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ABATIMENTO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃOI. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Caso em 

que as partes firmaram contrato de consórcio após a vigência da Lei 

11.795/08. O demandante desistiu imotivadamente do consórcio e 

requereu a restituição imediata dos valores pagos. 2. Cabível a restituição, 

ao consorciado desistente, dos valores pagos, conforme entendimento 

firmado na Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis. 3. Termo a ser 

observado para a restituição é o prazo de até 30 dias após o 

encerramento do grupo. 4. Restituição imediata inviável e incabível. 5. A 

taxa de administração pode ser fixada em patamar superior a 10%, 
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segundo o entendimento consolidado pela Súmula 538 do STJ. 6. Danos 

morais inocorrentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007374853, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

20/02/2018) Neste diapasão, ausente prova robusta no que tange ao 

alegado vício de consentimento, certo é que improcede a pretensão de 

ressarcimento imediato das parcelas pagas pelo autor. Para encerrar, este 

Juízo deixa de se pronunciar sobre eventual nulidade das cláusulas 

contratuais relativas à taxa de administração, multa contratual e prêmio 

seguro, visto que nenhum pedido foi apresentado pelo autor nesse 

sentido. Ademais, ainda que se estivesse estabelecido controvérsia sobre 

a cobrança de tais encargos, muito provavelmente razão não assistiria à 

parte autora diante do entendimento jurisprudencial que vem sendo 

adotado sobre o tema. Isto posto, deixo de acolher a pretensão deduzida 

na inicial, de modo que a restituição de valores vertidos pelo consorciado 

desistente ao grupo de consórcio deve se dar no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano. 

Via de consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada havendo cumprimento voluntário do julgado, ou ainda, requerimento 

de cumprimento de sentença, ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se a alteração da classe dos autos e prossiga-se 

conforme dispõe o art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002953-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEOMAR HENRIQUE GRAF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS OAB - MT0013154A-O (ADVOGADO)

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - SP0243283A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002953.21.2017.8.11.0040 Requerente: Cleomar Henrique Graf 

Requerida: Realiza Administradora de Consórcios Ltda, Sentença com 

mérito Vistos etc. Cuida-se de Ação Anulatória de Rescisão contratual por 

Vício c.c. Declaratória de Nulidade de Cláusula Contatual e Restituição de 

Valores Pagos ajuizada por Cleomar Henrique Graf em face de Realiza 

Administradora de Consórcios Ltda, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial (Id. 8136545), instruída com 

documentos (Id. 8139157 e ss). Despacho inicial, Id. 8166966. Habilitação 

da ré nos autos, Id. 9498756 e ss. A tentativa de composição amigável 

perante o CEJUSC restou infrutífera, Id. 9537701. A seguir, juntou-se peça 

contestatória apresentada pela ré, Id. 9629505 e ss. Devidamente intimado 

a impugnar a defesa e documentos apresentados, a parte autora deixou 

decorrer o prazo legal, consoante certificado sob Id. 10000794. É o breve 

relato. Fundamento e Decido. De introito, urge destacar que estando 

presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, e ainda, 

sendo a matéria controvertida meramente de direito, cabível na espécie o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 

Situando a questão, narra o autor ter firmado um contrato de consórcio 

com a ré, visto que seu representante legal ofereceu-lhe uma cota 

contemplada. Segue dizendo que, confiante na promessa do vendedor, 

adquiriu 03 cotas do consórcio, dando de entrada praticamente toda sua 

economia no valor de R$ 42.501,18 (quarenta e dois mil, quinhentos e um 

reais e dezoito centavos), assumindo ainda a obrigação de pagar mais 

120 parcelas no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) cada. 

Ocorre que, ultrapassado o prazo prometido, o bem não lhe foi entregue, 

além do que as parcelas passaram a ser cobradas em valores muito maior 

que o ajustado. Mesmo notificando a requerida, o impasse não restou 

solucionado, concluindo o autor que foi enganado pelo vendedor da ré, o 

qual, utilizando-se de artifício ardil, obteve vantagem indevida. Por esta 

razão, requer a procedência da presente ação a fim de ser declarado o 

vício de consentimento na formalização do contrato, restabelecendo o 

status quo ante, mediante a restituição imediata dos valores pagos. De 

outro norte, ao contestar a presente ação, a ré alega preliminarmente a 

inépcia da inicial diante da ausência de documento comprobatório da 

assertiva do autor no que tange ao alegado vício de consentimento. 

Inobstante a necessidade de demonstração do alegado vício de 

consentimento, certo é que esta prova não precisa, necessariamente, ser 

feita por documentos, podendo ocorrer no decorrer da instrução 

processual. Dessa maneira, cuida-se de questão de mérito e como tal será 

examinada no momento oportuno. Prosseguindo, impende lembrar que a 

relação travada entre parte autora e parte-ré é tipicamente de consumo, 

sujeita as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive 

a inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII do CDC). Entretanto, 

evidentemente que essa condição não desonera o autor-consumidor de 

fazer prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, conforme se 

infere do julgado abaixo: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO 

CONTRATUAL. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE INFORMAÇÃO ENGANOSA. 

VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. AFASTADA A 

RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS NOS TERMOS DA LEI 

11.975/08. AUSÊNCIA PROBATÓRIA. ART.373, I, DO NCPC. APLICAÇÃO 

DA SÚMULA Nº. 15 DAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS. 1. Trata-se de 

recurso interposto pela parte autora através do qual se insurge contra a 

decisão que julgou improcedente a demanda. Alegou a parte que aderiu ao 

grupo consorcial já em andamento em razão de haver recebido uma 

proposta do vendedor de que estaria adquirindo uma cota já contemplada, 

pagando para tanto o valor de R$8.414,35. Ao constatar que a cota 

adquirida não estava contemplada deixou de pagar as prestações que 

havia contratado. Objetiva a reforma de decisão de improcedência com a 

conseqüente rescisão do contrato firmado restituindo ao autor o valor 

pago, requerendo também indenização por danos morais que alega ter 

vivenciado no presente caso. 2. Relação de consumo que opera a 

inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que 

não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima dos 

fatos constitutivos do seu direito, conforme art. 373, inciso I, do NCPC. 

Logo, não restou demonstrada a alegação de ter havido vício de 

consentimento. 3. Ao contrário, analisando-se, o contrato juntado aos 

autos, (fls.15/18) denota-se que o autor foi devidamente informado sobre 

o funcionamento do consórcio, bem como foi devidamente esclarecido 

pela ré de que a contemplação se daria por sorteio ou lance. Conforme se 

pode observar, o contrato é simples, de fácil leitura e entendimento, além 

de constar em todas as suas folhas com letras em destaque a informação 

de não comercialização de cotas contempladas. 4. A documentação que 

foi assinada e entregue ao consorciado é clara em todos os termos, não 

pairando dúvidas sobre a contratação de consórcio com da necessidade 

de submissão aos sorteios. 5 Desse modo, não pode a parte autora obter 

benefícios alegando vício de consentimento de contrato que assinou, pois 

a proposta de adesão firmada pelo autor possui destaque para a cláusula 

que exclui a possibilidade de tratar-se de cota contemplada ou de 

promessa de contemplação. O erro ou a ignorância são exceções, não 

sendo admissível, pelas regras de experiência comum, que alguém 

participe de grupo de consórcio sem saber como funciona esse tipo de 

negócio. A se admitir essa argumentação, instaurar-se-á completa 

insegurança jurídica, em prejuízo apenas dos demais consorciados que 

honram fielmente com suas obrigações. 6. Procede, todavia, o pedido de 

rescisão contratual, pois, não possuindo o consumidor interesse no 

contrato, não pode ser compelido a nele permanecer. A restituição do 

valor pago (fl.60), no entanto, deve ser feita nos termos do que dispõe a 

Lei 11.785/08, bem como a Súmula nº. 15 das Turmas Recu do grupo, 

descontadas as respectivas parcelas previstas em Lei. 7. Descabida a 

condenação ao dever de indenizar por danos morais diante da 

inexistência de demonstração de conduta ilícita da ré a ensejar o suposto 

abalo moral passível de justificar a incidência da verba indenizatória 

postulada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS, Recurso Cível Nº 

71006148662, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/07/2016) Entretanto, 

do exame das provas colacionas aos autos, é possível afirmar que o 

demandante não logrou provar minimamente o alegado fato constitutivo do 

seu direito. Melhor dizendo, diz o autor que foi vítima de engodo 

perpetrado pelo vendedor da requerida, todavia, nada restou provado 

nesse sentido. Enfim, não procede a alegação em relação ao vício de 

consentimento de parte do autor, no sentido de que teria sido enganado, 

pois inexiste prova neste sentido, ônus do qual demandante não se 
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desincumbiu, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil/15. 

Derradeiramente, também não encontra respaldo legal o pleito relativo a 

restituição imediata das parcelas, consoante entendimento jurisprudencial 

pacificado acerca do tema ilustrado pelos julgados a seguir, sendo 

inclusive matéria de Recurso Repetitivo. Vejamos: RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) RECURSO INOMINADO. 

CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIODE CONSENTIMENTO OU ABUSIVIDADE A 

AMPARAR A RESCISÃO POSTULADA. DESISTÊNCIA. CONTRATO 

FIRMADO APÓS A LEI 11.795/08. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO 

IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 15 DAS TURMAS 

RECURSAIS CÍVEIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

PRÓPRIOS FUDNAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71006739643, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Sergio Fernando Tweedie Spadoni, Julgado em 15/12/2017) 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE 

VALORES. CONSÓRCIO. CONSORCIADO DESISTENTE. DEVOLUÇÃO DOS 

VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 15 DAS TURMAS RECURSAIS. O MOMENTO 

PARA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS DESEMBOLSADAS OBEDECE AO 

DISPOSTO NOS ARTIGOS 22 E 30 DA LEI N. 11.795/08, A PARTE DEVERÁ 

AGUARDAR A CONTEMPLAÇÃO DA COTA EXCLUÍDA. DEDUÇÕES EM 

RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E CLÁUSULA PENAL, DEVIDAS. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJRS, Recurso 

Cível Nº 71007395551, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 23/02/2018) : 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

CONSÓRCIO. CONTRATAÇÃO POSTERIOR A LEI 11.795/08. DESISTÊNCIA 

DO CONSORCIADO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃOIMEDIATA DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ABATIMENTO DA TAXA DE 

ADMINISTRAÇÃOI. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Caso em 

que as partes firmaram contrato de consórcio após a vigência da Lei 

11.795/08. O demandante desistiu imotivadamente do consórcio e 

requereu a restituição imediata dos valores pagos. 2. Cabível a restituição, 

ao consorciado desistente, dos valores pagos, conforme entendimento 

firmado na Súmula 15 das Turmas Recursais Cíveis. 3. Termo a ser 

observado para a restituição é o prazo de até 30 dias após o 

encerramento do grupo. 4. Restituição imediata inviável e incabível. 5. A 

taxa de administração pode ser fixada em patamar superior a 10%, 

segundo o entendimento consolidado pela Súmula 538 do STJ. 6. Danos 

morais inocorrentes. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, 

Recurso Cível Nº 71007374853, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 

20/02/2018) Neste diapasão, ausente prova robusta no que tange ao 

alegado vício de consentimento, certo é que improcede a pretensão de 

ressarcimento imediato das parcelas pagas pelo autor. Para encerrar, este 

Juízo deixa de se pronunciar sobre eventual nulidade das cláusulas 

contratuais relativas à taxa de administração, multa contratual e prêmio 

seguro, visto que nenhum pedido foi apresentado pelo autor nesse 

sentido. Ademais, ainda que se estivesse estabelecido controvérsia sobre 

a cobrança de tais encargos, muito provavelmente razão não assistiria à 

parte autora diante do entendimento jurisprudencial que vem sendo 

adotado sobre o tema. Isto posto, deixo de acolher a pretensão deduzida 

na inicial, de modo que a restituição de valores vertidos pelo consorciado 

desistente ao grupo de consórcio deve se dar no prazo de 30 (trinta) dias, 

a contar do prazo previsto contratualmente para encerramento do plano. 

Via de consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do 

mérito, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I do CPC. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do 

art. 85, § 2º do CPC. Transitada em julgado a presente sentença, 

certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada havendo cumprimento voluntário do julgado, ou ainda, requerimento 

de cumprimento de sentença, ao arquivo. Requerido o cumprimento de 

sentença, proceda-se a alteração da classe dos autos e prossiga-se 

conforme dispõe o art. 523 do CPC. P.R.I.C. Às providências. Sorriso/MT, 

26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002314-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILENE DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Autos nº 1002314-03.2017.8.11.0040. Vistos etc. Cuida-se de ação de 

cobrança ajuizada por CLAUDELENE DA SILVA CARVALHO em face de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, 

pretendendo o recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial, a qual veio acompanhada dos 

documentos de id. 6857864 e ss. Despacho inicial, id. 6864359. A 

contestação se acha encartada em id. 9518534. Na ocasião, a requerida 

arguiu preliminarmente a ausência de interesse de agir em razão da falta 

do pedido administrativo. No mérito, pugnou pela improcedência da 

demanda. Encartou aos autos os documentos de id. 9518537 e ss. 

Impugnação à contestação, id. 10030207. Vieram-me os autos conclusos. 

É O BREVE RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO. Pois bem. In casu, entendo 

que o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir por ausência 

de requerimento administrativo é medida que se impõe, pois conforme 

decidido no Recurso Extraordinário 631.240, o STF firmou a necessidade 

de requerimento prévio administrativo como condição para o regular 

exercício do direito de ação. Para que não paire dúvidas, o entendimento 

exposto no julgamento do recurso acima aplica-se, por analogia, às ações 

que tratam do seguro obrigatório DPVAT, conforme julgamento dos 

AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712. Pois bem. Sendo assim, dúvida 

não subsiste quanto à necessidade de acolhimento da tese apresentada 

pela parte ré. Com efeito, a regra de transição é válida para aquelas 

demandas ajuizadas até a conclusão do referido julgamento, isto é, 

03.09.2014. Portanto, conclui-se que para as ações ajuizadas 

posteriormente, como no caso em voga, cuja ação foi distribuída em 

11/05/2017, urge considerar o prévio requerimento administrativo como 

condição para ajuizamento da ação. Nesse sentido, RECURSO DE 

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO – 

IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao princípio da 

inafastabilidade da jurisdição, previsto no Art. 5º, XXXV, da Constituição 

Federal (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). In casu, tendo em 

vista a data da propositura da ação e a ausência de prévio requerimento 

administrativo junto à Seguradora, configura-se a falta de interesse de 

agir. (Ap 8787/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 

08/05/2017) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO PARA PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO – 

NECESSIDADE SOMENTE PARA AS DEMANDAS DISTRIBUÍDAS APÓS O 

JULGAMENTO DO RE Nº 631.240, EM 03.09.2014 – AÇÃO PROPOSTA EM 

05.10.2015 – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PREQUESTIONAMENTO – 

INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O STF já firmou entendimento no sentido de que o prévio 

requerimento administrativo é compatível com o princípio do livre acesso 

ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF. Contudo, este 

entendimento externado no RE nº 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, 

sessão do dia 03.09.2014, não possui efeitos retroativos, ou seja, só 

possui validade e eficácia em demandas distribuídas judicialmente a partir 

do dia do seu julgamento. In casu, o feito fora distribuído no dia 

05.10.2015, ou seja, depois do julgamento do RE nº 631.240, momento em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 243 de 617



que já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação. Não há necessidade do Órgão 

Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de 

prequestionamento. (Ap 134843/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/04/2017, 

Publicado no DJE 24/04/2017) Portanto, tendo a presente ação sido 

ajuizada em 11/05/2017, ou seja, após o julgamento do RE nº 631.240, 

quando já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo para 

preenchimento das condições da ação, é de rigor a extinção do feito por 

falta de interesse de agir. Importante consignar ainda, que no caso em tela 

o requerimento administrativo foi realizado posteriormente a distribuição do 

presente feito (id. 9518537). Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no art. 485, VI, 

do CPC. Face ao princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma 

do art. 85, §2º, ficando, todavia, SUSPENSA a cobrança, eis que lhe defiro 

os benefícios da AJG. PUBLICADA a presente sentença com a inserção 

no Sistema PJE. DISPENSADO o registro na forma do Provimento n° 

42/2008/CGJ. INTIMEM-SE. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá 

ser previamente CERTIFICADO nos autos, AO ARQUIVO, mediante as 

baixas e anotações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Sorriso/MT., 26 de Fevereiro de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000537-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON VERGILIO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000537-17.2016.8.11.0040 

AUTOR: NELSON VERGILIO DA SILVA JUNIOR RÉU: BANCO BRADESCO 

SA Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000906-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000906-11.2016.8.11.0040 

AUTOR: GILMAR MACHADO DOS SANTOS RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos, e etc. Ante o requerimento de realização de perícia médica, 

NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço 

Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo 

as partes ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do 

NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo 

de cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000493-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDMILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000493-95.2016.8.11.0040 

AUTOR: EDMILSON DA SILVA RÉU: BANCO BRADESCO SA Vistos, e etc. 

Ante o requerimento de realização de perícia médica, NOMEIO Dr(a).Eliana 

Kawagutti, podendo ser encontrado (a) no endereço Rua das 

Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone (66) 9999-6670, devendo as partes 

ser intimadas para, no prazo de quinze dias, arguir o impedimento ou a 

suspeição do perito (se for o caso); indicar assistente técnico e 

apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, incisos I, II e III, do NCPC). 

Apresentados os quesitos, intime-se o(a) perito(a) para, no prazo de 

cinco dias, apresentar proposta de honorários periciais, currículo, com 

comprovação da especialização, contatos profissionais e endereço 

eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais (incisos I, II e 

III do §2º do artigo 465 do NCPC). Indicados os honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §3º, do NCPC. Existindo impugnação, 

conclusos para deliberação. Do contrário, intime-se quem requereu a 

prova (art. 95, do NCPC), a recolher o valor, no prazo de 05 dias, sob 

pena de preclusão. Recolhido o valor dos honorários, intime-se o(a) 

perito(a) a indicar data, hora e local da realização, no prazo de 15 dias, 

intimando-se as partes (art. 474, do NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, 

ainda, ao disposto no artigo 466, §2º, do NCPC, possibilitando o acesso e 

o acompanhamento de todos os atos e diligências pelos assistentes 

técnicos das partes. Realizada a perícia, junte-se o laudo aos autos, o 

qual deverá conter todos os requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, 

III, IV, do NCPC, atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do 

artigo 473 do NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, 

manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). 

Após, considerando o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, 

bem como o fato de que não fora oportunizada a conciliação as partes, 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001101-59.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARI JUNIO SANTOS AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1001101-59.2017.8.11.0040 

AUTOR: ARI JUNIO SANTOS AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, e etc. Ante o requerimento de 

realização de perícia médica, NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser 

encontrado (a) no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone 

(66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) 

perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se quem requereu a prova (art. 95, do NCPC), a recolher 

o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor 

dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003719-11.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA DOS SANTOS FRAZAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003719-11.2016.8.11.0040 

AUTOR: TELMA MARIA DOS SANTOS FRAZAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, e etc. Ante o requerimento de 

realização de perícia médica, NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser 

encontrado (a) no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone 

(66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) 

perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se quem requereu a prova (art. 95, do NCPC), a recolher 

o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor 

dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 
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NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000970-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EVERALDO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000970-84.2017.8.11.0040 

AUTOR: SEBASTIAO EVERALDO VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, e etc. Ante o requerimento de 

realização de perícia médica, NOMEIO Dr(a).Eliana Kawagutti, podendo ser 

encontrado (a) no endereço Rua das Amendoeiras, n° 110, Sinop, telefone 

(66) 9999-6670, devendo as partes ser intimadas para, no prazo de 

quinze dias, arguir o impedimento ou a suspeição do perito (se for o caso); 

indicar assistente técnico e apresentar quesitos (artigo 465, caput, §1º, 

incisos I, II e III, do NCPC). Apresentados os quesitos, intime-se o(a) 

perito(a) para, no prazo de cinco dias, apresentar proposta de honorários 

periciais, currículo, com comprovação da especialização, contatos 

profissionais e endereço eletrônico para onde serão dirigidas as 

intimações pessoais (incisos I, II e III do §2º do artigo 465 do NCPC). 

Indicados os honorários, intimem-se as partes para os fins do artigo 465, 

§3º, do NCPC. Existindo impugnação, conclusos para deliberação. Do 

contrário, intime-se quem requereu a prova (art. 95, do NCPC), a recolher 

o valor, no prazo de 05 dias, sob pena de preclusão. Recolhido o valor 

dos honorários, intime-se o(a) perito(a) a indicar data, hora e local da 

realização, no prazo de 15 dias, intimando-se as partes (art. 474, do 

NCPC). Deverá o Sr. Perito se atentar, ainda, ao disposto no artigo 466, 

§2º, do NCPC, possibilitando o acesso e o acompanhamento de todos os 

atos e diligências pelos assistentes técnicos das partes. Realizada a 

perícia, junte-se o laudo aos autos, o qual deverá conter todos os 

requisitos indicados no artigo 473, incisos I, II, III, IV, do NCPC, 

atentando-se, também, para o contido nos §§1º e 2º do artigo 473 do 

NCPC, no prazo de 15 dias. Com a juntada do laudo, manifestem-se as 

partes, no prazo de 15 dias (artigo 477 §1º do NCPC). Após, considerando 

o disposto no art. 3º, § 3º e art. 139, ambos do NCPC, bem como o fato de 

que não fora oportunizada a conciliação as partes, DESIGNE-SE 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO 

CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 

CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo as partes serem intimadas com 

antecedência, restando consignado que devem estar acompanhadas por 

seus respectivos advogados ou defensores públicos. - O não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º 

do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes, após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, conclusos para sentença.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002012-08.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002012-08.2016.8.11.0040 

AUTOR: PAULO CESAR PEREIRA SILVA RÉU: AGUAS DE SORRISO S.A. 

Vistos, e etc. Intime-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, no prazo de 15 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de 

prova testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002438-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO OAB - MT0009546S (ADVOGADO)

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002438-20.2016.8.11.0040 

AUTOR: LURDES DE FATIMA FRAIDA NUNES RÉU: BANCO DO BRASIL 

S/A Vistos, e etc. Intime-se as partes para especificar as provas que 

pretendem produzir na contenda, no prazo de 15 dias, justificando-as, sob 

pena de preclusão. Anoto que a inércia implicará em concordância com o 

julgamento antecipado da lide. Caso manifestem interesse na produção de 

prova testemunhal, por economia dos atos processuais, apresentem, na 

oportunidade, rol nominal das testemunhas, com a qualificação necessária 

à intimação para audiência a ser eventualmente designada. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000898-34.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA PEREIRA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000898-34.2016.8.11.0040 

AUTOR: ALESSANDRA PEREIRA LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA 

Vistos etc. Em razão da superveniência das férias regulamentares, e 

tendo em conta a impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de 

apreciação de todos os processos conclusos em Gabinete, mormente 

porque este magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo 

os autos à Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução 

n° 04/2006 do TJMT. Caracterizada eventual urgência do pleito, 

CONCLUSOS ao substituto legal. Caso contrário, após o retorno deste 

magistrado, RETORNEM conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. 

Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de 
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Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002327-36.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS OAB - MT9647/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCLIDES JOSE TOMASI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1002327-36.2016.8.11.0040 

REQUERENTE: MARIA LUIZA SANFELIS TOMASI REQUERIDO: EUCLIDES 

JOSE TOMASI Vistos etc. Em razão da superveniência das férias 

regulamentares, e tendo em conta a impossibilidade, apesar dos esforços 

empreendidos, de apreciação de todos os processos conclusos em 

Gabinete, mormente porque este magistrado acumula a jurisdição de outra 

comarca, devolvo os autos à Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, 

§4° da Resolução n° 04/2006 do TJMT. Caracterizada eventual urgência do 

pleito, CONCLUSOS ao substituto legal. Caso contrário, após o retorno 

deste magistrado, RETORNEM conclusos. Cumpra-se expedindo o 

necessário. Sorriso-MT, 27 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000468-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINE RODRIGUES LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000468-48.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: KARINE RODRIGUES LOPES Vistos, 

e etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, em que a parte 

autora busca em síntese a tutela jurisdicional específica e demais 

corolários de regência, colacionando nos autos a documentação legal 

necessária. Demonstrou a parte requerente a relação contratual que 

mantém com a parte requerida, tendo por objeto a busca e apreensão do 

veículo melhor descrito na exordial, bem como demonstra, a mora da parte 

requerida, na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/69. Nesse 

contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida autorizada pelo 

art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, responsabilizando-se o 

requerente por eventuais prejuízos que a medida injustamente acarretar 

ao demandado, como prevê o § 7º daquele comando legal. Ante o 

exposto, DEFIRO a busca e apreensão do veículo descrito na peça 

inaugural. Proceda-se a inserção da restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a apreensão do 

veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo nos termos do 

§ 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. Tendo em vista que a utilidade da 

ação se restringe a apreensão do bem, a perfectibilização da 

triangularização processual somente poderá ser efetivada após o 

cumprimento da medida liminar, ou seja, após a apreensão do veículo. 

Assim, se concretizada a apreensão, CITE-SE a parte requerida para 

responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 5 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão ser computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. Consigne-se que, cinco dias após a 

apreensão, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no 

patrimônio da parte requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. Contudo, deve a parte requerente diligenciar 

junto à secretaria da 2ª Vara requisitando certidão nos autos do decurso 

do prazo da purgação da mora, somente após tal diligencia é que este 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (art. 

3º, § 1º, Dec. Lei 911/69). Nomeio como depositário do bem o autor, 

conforme requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na 

pessoa de um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo 

autor. Não sendo possível a apreensão do bem em virtude de sua não 

localização, remeta os autos ao arquivo provisório até o integral 

cumprimento da liminar, ou até que a parte autora promova o necessário à 

conversão da medida em execução, consoante o disposto no artigo 4º do 

Dec. Lei 911/69. Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das 

partes. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000655-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000655-22.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: W S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE CEREAIS LTDA 

REQUERIDO: SERASA S/A., BANCO DO BRASIL S/A Vistos, e etc. Indefiro 

o pedido de parcelamento das custas processuais, vez que a autora não 

colacionou nos autos documentos que demonstrem a incapacidade 

financeira momentânea, prendendo-se no campo único das alegações. 

Diante disso, mantenho a decisão anterior, decorrido o prazo, façam-me 

os autos conclusos. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000869-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000869-13.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCIENE DE OLIVEIRA LOPES Vistos, e etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que o autor discute uma busca e apreensão, no entanto, dá a 

causa somente o valor referente às parcelas vencidas. Sobre o valor da 

causa em ações desta espécie a jurisprudência assim nos ensina: [...]O 

valor da causa nas ações de busca e apreensão deve corresponder à 

soma das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que este é o proveito 

econômico pretendido pelo autor. [...] (Agravo de Instrumento-Cv : AI 

10000150565463001 MG, 16ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Aparecida 

Grossi. j. 29.02.2016, Publ. 03.03.2016). Isto posto, intime-se o autor para, 

no prazo de quinze dias, emendar a inicial, ajustando o valor da causa, e 

providenciar o recolhimento das custas processuais complementares, sob 

pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000572-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA OAB - MT0013135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000572-74.2016.8.11.0040 

AUTOR: ALINE MOSKO RÉU: LEANDRO CARLOS DAMIANI Vistos etc. Em 

razão da superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta a 

impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT. Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao 

substituto legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, 

RETORNEM conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Sorriso-MT, 

27 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000661-63.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Y. G. G. (REQUERENTE)

ADRIELI GUEIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE OLIVEIRA GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000661-63.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: ADRIELI GUEIZ DE OLIVEIRA, YASMIM GUEIZ GOMES 

REQUERIDO: JONAS DE OLIVEIRA GOMES Vistos etc. Em razão da 

superveniência das férias regulamentares, e tendo em conta a 

impossibilidade, apesar dos esforços empreendidos, de apreciação de 

todos os processos conclusos em Gabinete, mormente porque este 

magistrado acumula a jurisdição de outra comarca, devolvo os autos à 

Secretaria Judiciária, na forma do artigo 21, §4° da Resolução n° 04/2006 

do TJMT. Caracterizada eventual urgência do pleito, CONCLUSOS ao 

substituto legal. Caso contrário, após o retorno deste magistrado, 

RETORNEM conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Sorriso-MT, 

27 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002817-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDINO HAHN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEOLIDE VEDOVATTO HAHN (RÉU)

 

Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora para recolher a 

guia de Diligência no sítio da Internet do TJMT, comprovando o pagamento 

nos autos para a distribuição da citação já expedida.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1001681-26.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BEDIN (EMBARGANTE)

ARY PEDRO BEDIN (EMBARGANTE)

ZULMIRA GRANETTO BEDIN (EMBARGANTE)

IVANIA BEDIN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AXXION IMOVEIS LTDA - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO Certidão de Tempestividade Recursal Processo n. 

1001681-26.2016.8.11.0040 Certifico e dou fé que os Embargos de 

Declaração foi interposto tempestivamente, desta forma, nos termos do 

art. 1.023, §2.º do CPC, procedo a intimação da parte embargada, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto aos embargos 

propostos. SORRISO, 27 de fevereiro de 2018 MICHELLE TOSCANO DE 

BRITO MARQUES Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003730-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL PEREIRA PEDRA DE OLIVEIRA OAB - RJ144363 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO NORTE MOTO E PECAS LTDA - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que designo a data de 22 de maio de 2018, às 14:00 

horas, para ser realizada a Sessão de Conciliação junto ao Centro de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca. Sorriso, 27 de fevereiro 

de 2018. Michelle Toscano de Brito Marques Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002859-10.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOELSON NICOLETTI (EXECUTADO)

AIRTON ANTONIO GOFFI (EXECUTADO)

RUDIMAR HAACK (EXECUTADO)

 

Autos nº: 1002859-10.2016.811.0040 Exequente: Cooperativa de Crédito 

de Livre Admissão de Associados Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI 

OURO VERDE MT. Executado: Joelson Nicoletti, Rudimar Haack e Airton 

Antônio Goffi. Vistos, etc. Trata-se de ação de execução de título 

extrajudicial proposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI OURO VERDE MT, em 

face de Joelson Nicoletti, Rudimar Haack e Airton Antônio Goffi. O 

executado manifestou nos autos (ID n° 10322223), informando a quitação 

da dívida. DECIDO. Uma vez cumprida à obrigação cobrada nos autos, a 

extinção da execução é medida que se impõe. Diante disso, JULGO E 

DECLARO EXTINTA a presente execução de alimentos, o que faço com 

fundamento no artigo 924, inciso II do CPC/2015. Custas pagas. Sem 

condenação em honorários advocatícios, uma vez que não houve o 

exercício da defesa pelo executado. Transitada em julgado, promovam-se 

as anotações e baixas necessárias e arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 09de fevereiro de 2018. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000290-02.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIRA WAGNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000290-02.2017.8.11.0040 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELZIRA WAGNER Vistos, e etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO, em que a parte autora busca em síntese a tutela jurisdicional 

específica e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária. Demonstrou a parte requerente a relação 

contratual que mantém com a parte requerida, tendo por objeto a busca e 

apreensão do veículo melhor descrito na exordial, bem como demonstra, a 
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mora da parte requerida, na forma do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n.º 

911/69. Nesse contexto, a busca e apreensão liminar do bem é medida 

autorizada pelo art. 3º, caput, do Decreto-Lei n.º 911/69, 

responsabilizando-se o requerente por eventuais prejuízos que a medida 

injustamente acarretar ao demandado, como prevê o § 7º daquele 

comando legal. Ante o exposto, DEFIRO a busca e apreensão do veículo 

descrito na peça inaugural. Proceda-se a inserção da restrição judicial na 

base de dados do RENAVAM, por meio do sistema RENAJUD. Realiza a 

apreensão do veículo, de ato contínuo proceda à baixa do gravame, tudo 

nos termos do § 9º, do artigo 3º, do Dec. Lei 911/69. Tendo em vista que a 

utilidade da ação se restringe a apreensão do bem, a perfectibilização da 

triangularização processual somente poderá ser efetivada após o 

cumprimento da medida liminar, ou seja, após a apreensão do veículo. 

Assim, se concretizada a apreensão, CITE-SE a parte requerida para 

responder, em 15 (quinze) dias, ou, sem prejuízo da resposta, para pagar 

a integralidade da dívida em 5 (cinco) dias, hipótese na qual o bem lhe será 

restituído livre do ônus. Na hipótese de pagamento integral da dívida, 

deverão ser computados juros legais e correção monetária, custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito. Consigne-se que, cinco dias após a 

apreensão, consolidar-se-ão a posse e propriedade plena do bem no 

patrimônio da parte requerente, estando este autorizado a transferir a 

propriedade do bem junto às repartições competentes, para si próprio ou 

para terceiro por ele indicado. Contudo, deve a parte requerente diligenciar 

junto à secretaria da 2ª Vara requisitando certidão nos autos do decurso 

do prazo da purgação da mora, somente após tal diligencia é que este 

consolidar-se-á a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem (art. 

3º, § 1º, Dec. Lei 911/69). Nomeio como depositário do bem o autor, 

conforme requerido na inicial, na pessoa de um dos funcionários ou na 

pessoa de um dos procuradores ou ainda nas pessoas autorizadas pelo 

autor. Não sendo possível a apreensão do bem em virtude de sua não 

localização, remeta os autos ao arquivo provisório até o integral 

cumprimento da liminar, ou até que a parte autora promova o necessário à 

conversão da medida em execução, consoante o disposto no artigo 4º do 

Dec. Lei 911/69. Publique esta decisão uma vez no DJE para intimação das 

partes. Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000871-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

ELZA APARECIDA DE OLIVEIRA OAB - 023.534.761-20 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000871-80.2018.8.11.0040 

AUTOR: JOSILENE DE OLIVEIRA CRUZ REPRESENTANTE: ELZA 

APARECIDA DE OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Vistos, e etc. Na Comarca de Sorriso/MT, a competência 

para processar e julgar feitos onde seja parte interessada ou interveniente 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal é da 4ª Vara desta 

Comarca. Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da a 4ª Vara 

desta Comarca, para qual determino a remessa do feito, com as nossas 

homenagens. Intime-se.

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006219-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VENISSIO OLIVO FEDRIZZI (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.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000327-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(EXECUTADO)

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000327-92.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: MARIA ISABEL PEREIRA RIBEIRO STRECK EXECUTADO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS VISTOS. O processo 

onde se encontra formado o título executivo (Código 93727) tramita em 

meio físico por esta 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, razão pela qual o 

cumprimento de sentença deve ser requerido naqueles autos, por meio de 

simples petição com planilha atualizada do débito pendente. Assim, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para providenciar o 

necessário ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SILMARA DAMASCENO FERREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO SANTOS DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000843-15.2018.8.11.0040 

AUTOR: SILMARA DAMASCENO FERREIRA RÉU: FERNANDO SANTOS DA 

SILVA VISTOS. 1. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

autora (art. 99, § 3º, NCPC), visto que assistida pela DPE, advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. 2. Preenchidos os requisitos legais, recebo a 

inicial. 3. Nos termos do artigo 695 do NCPC, DESIGNE-SE audiência de 

conciliação e/ou sessão de mediação junto ao CEJUSC local, com prazo 

antecedente mínimo de 20 dias para citação. Após, INTIME-SE a parte 

autora para comparecimento ao ato, consignando-se a necessidade de se 

fazer acompanhar por seu advogado/defensor (art. 695, § 4º, NCPC). 4. 

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para comparecimento à audiência 

e/ou sessão designada, na forma do artigo 695, §§ 1º a 4º, do NCPC, 

cientificando-a de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na 

forma do art. 335 do NCPC. 5. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000888-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO JOSE ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000888-19.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: APARECIDO JOSE ALVES VISTOS. DEFIRO os benefícios 

da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a 

de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 

Abra-se vistas ao Ministério Público Estadual. Após, conclusos para as 

deliberações pertinentes. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001603-95.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS OAB - MT21250/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

PROVIDENCIAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA (ID 

11898102) NO SISTEMA PJE NA COMARCA DE SINOP, INSTRUINDO-A NA 

FORMA DO CPC. O INTIMADO DEVERÁ COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA 

CP NOS PRESENTES AUTOS NO PRAZO DE 30 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000822-39.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA (EXECUTADO)

EDSON BASSO (EXECUTADO)

ELDER REIMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000822-39.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E 

AGROPECUARIA LTDA. EXECUTADO: FUTURA AGRONEGOCIOS LTDA, 

EDSON BASSO, ELDER REIMANN VISTOS. Preenchidos os requisitos 

legais, e estando as custas devidamente recolhidas, RECEBO a inicial. 

CITE-SE a parte executada para pagamento do débito indicado na inicial, 

no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, nos termos do artigo 829 

do Novo Código de Processo Civil. Conste do mandado de citação que, 

não efetuado o pagamento no prazo legal, serão PENHORADOS e 

AVALIADOS os bens indicados pela parte exequente. Efetivada a 

constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte executada 

no mesmo ato. Não encontrada a parte executada, deverá o Oficial de 

Justiça ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 

1º e 3º, do Novo Código de Processo Civil. Conste, ainda, do mandado que 

a parte executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, tudo em conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de 

Processo Civil. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral no prazo legal. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000762-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000762-66.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRICOLAS LTDA EXECUTADO: MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA 

VISTOS. Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 

Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu indeferimento, na forma do disposto no 

art. 321, parágrafo único c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000864-59.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO DE OLIVEIRA REIS RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 11.358,43 (onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

três centavos), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

21/11/2012. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1534852 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 3299671. Foram 

apresentadas contestação (Id 3047415) e impugnação à contestação (Id 

5039717). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste 

razão à parte requerida no que tange à preliminar de ausência de laudo do 

IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução 

da inicial, sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das 

lesões foram objeto de avaliação médica. Quanto à alegação alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

não há que se falar em realização de nova perícia (Ids 8712776 e 

8340949), sendo certo que o simples inconformismo da parte em relação à 

avaliação médica realizada (Id 329967) não justifica a repetição da prova. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 
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quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 21/11/2012 (Id 1534852). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5902442), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu joelho 

direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente...”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual 

seja, R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano no joelho direito do autor, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000864-59.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000864-59.2016.8.11.0040 

AUTOR: ANTONIO DE OLIVEIRA REIS RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

ANTONIO DE OLIVEIRA REIS em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 11.358,43 (onze mil, trezentos e cinquenta e oito reais e quarenta e 

três centavos), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

21/11/2012. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1534852 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 3299671. Foram 

apresentadas contestação (Id 3047415) e impugnação à contestação (Id 

5039717). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória. Antes da análise do mérito, entendo que não assiste 

razão à parte requerida no que tange à preliminar de ausência de laudo do 

IML. Ora, a apresentação de laudo do IML não é requisito para a instrução 

da inicial, sendo certo que a invalidez permanente e as dimensões das 

lesões foram objeto de avaliação médica. Quanto à alegação alteração do 

polo passivo, com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT na demanda, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser 

acionada para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro 

obrigatório, assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, 

DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Por fim, 

não há que se falar em realização de nova perícia (Ids 8712776 e 

8340949), sendo certo que o simples inconformismo da parte em relação à 

avaliação médica realizada (Id 329967) não justifica a repetição da prova. 

Posto isto, passo a análise do mérito. Urge destacar que a matéria em 

comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, com as alterações 

subsequentes, além de regulamentações expedidas pelos órgãos 

competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte demandante 

deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do sinistro 

automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal entre o 

acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais são conclusivos que o requerente se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 21/11/2012 (Id 1534852). No que tange aos demais 

requisitos – invalidez permanente e nexo causal -, é certo que também 

restaram comprovados pela avaliação médica realizada perante o CEJUSC 

(Id 5902442), da qual se extrai que o autor sofreu danos no seu joelho 

direito, sendo o dano anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau 

de 50%. Logo, conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” 

do artigo 5º da Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente...”. Já no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se 

que, com o advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na 

Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 
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introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 50%, qual 

seja, R$1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano no joelho direito do autor, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000794-42.2016.8.11.0040
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000794-42.2016.8.11.0040 

AUTOR: JULYANA DALAZEN RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JULYANA 

DALAZEN em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

19/03/2013. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1517423 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 3318205. Foram 

apresentadas contestação (Id 3246279) e impugnação à contestação (Id 

5039913). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória, não havendo que se falar em realização de nova 

perícia ou produção de prova testemunhal (Id 8331765). Antes da análise 

do mérito, verifico que a requerida pugnou pela alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda. No entanto, entendo que não assiste razão à requerida, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também 

não prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes dos Ids 1517423, 1517424 e 1517438 

comprovam que a autora reside nesta Comarca. Posto isto, restando 

afastadas todas as preliminares alegadas, passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19/03/2013 (Id 1517423). Destaco que, inobstante 

o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao acidente 

(22/01/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra que a 

autora, em decorrência do acidente ocorrido, foi levada ao Hospital 

Regional de Sorriso na data de 19/03/2013 em razão do acidente ocorrido 

naquele dia. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela avaliação 

médica realizada perante o CEJUSC (Id 3318205), da qual se extrai que a 

parte autora sofreu danos na sua clavícula esquerda, sendo o dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 50%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 
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na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 50% x 25%, qual 

seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano na clavícula da autora, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000794-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULYANA DALAZEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO MENDES TAQUES OAB - MT0015025A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1000794-42.2016.8.11.0040 

AUTOR: JULYANA DALAZEN RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por JULYANA 

DALAZEN em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos qualificados nos 

autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), referentes à indenização do Seguro Obrigatório de 

Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 

19/03/2013. A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 1517423 e 

seguintes. Recebida a exordial, determinou-se a remessa do feito ao 

CEJUSC para inclusão em Pauta Temática Periódica de Sessão de 

Mediação/Conciliação, bem como determinou a citação do demandado. No 

CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, restando 

inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 3318205. Foram 

apresentadas contestação (Id 3246279) e impugnação à contestação (Id 

5039913). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico 

que o caso em apreço comporta o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo a necessidade de 

dilação probatória, não havendo que se falar em realização de nova 

perícia ou produção de prova testemunhal (Id 8331765). Antes da análise 

do mérito, verifico que a requerida pugnou pela alteração do polo passivo, 

com a inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda. No entanto, entendo que não assiste razão à requerida, uma 

vez que qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada 

para pagar o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, 

assegurado o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Também 

não prospera a alegação de ausência de pressuposto de constituição e 

de desenvolvimento válido e regular do processo em razão da não 

apresentação de comprovante de endereço da parte autora, uma vez que 

os documentos constantes dos Ids 1517423, 1517424 e 1517438 

comprovam que a autora reside nesta Comarca. Posto isto, restando 

afastadas todas as preliminares alegadas, passo a análise do mérito. Urge 

destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei nº 6.194/74, 

com as alterações subsequentes, além de regulamentações expedidas 

pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro DPVAT, a parte 

demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o nexo causal 

entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. Nesse contexto, 

destaca-se que o primeiro requisito – acidente automobilístico - restou 

preenchido pelos documentos carreados aos autos pelo demandante, os 

quais demonstram que a parte autora se envolveu em um acidente de 

trânsito ocorrido no dia 19/03/2013 (Id 1517423). Destaco que, inobstante 

o Boletim de Ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao acidente 

(22/01/2016), o prontuário médico juntando ao feito demonstra que a 

autora, em decorrência do acidente ocorrido, foi levada ao Hospital 

Regional de Sorriso na data de 19/03/2013 em razão do acidente ocorrido 

naquele dia. No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela avaliação 

médica realizada perante o CEJUSC (Id 3318205), da qual se extrai que a 

parte autora sofreu danos na sua clavícula esquerda, sendo o dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 50%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 
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(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 50% x 25%, qual 

seja, R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), referente ao dano na clavícula da autora, devendo ser 

descontado deste valor eventual montante recebido administrativamente. 

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a parte 

requerente, referentes à indenização do seguro obrigatório de danos 

pessoais causados por veículos automotores, acrescidos de juros legais 

de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (Súmula 580 do 

STJ), descontados os valores eventualmente recebidos 

administrativamente. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006231-30.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JL SCHMITT JUNIOR - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006231-30.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: JL SCHMITT JUNIOR - ME EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - 

SICOOB CREDISUL VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 

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, o que faço com espeque no art. 919, § 1º do NCPC. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000716-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MEYER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000716-77.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: POR DO SOL URBANIZACOES LTDA EXECUTADO: JONAS 

HENRIQUE MEYER VISTOS. Preenchidos os requisitos legais, e estando as 

custas devidamente recolhidas, RECEBO a inicial. CITE-SE a parte 

executada para pagamento do débito indicado na inicial, no prazo de 3 

(três) dias, contados da citação, nos termos do artigo 829 do Novo Código 

de Processo Civil. Conste do mandado de citação que, não efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão PENHORADOS e AVALIADOS os bens 

indicados pela parte exequente. Efetivada a constrição, LAVRE-SE o 

respectivo auto, intimando-se a parte executada no mesmo ato. Não 

encontrada a parte executada, deverá o Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil. Conste, ainda, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, tudo em conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de 

Processo Civil. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral no prazo legal. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003163-72.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ZIBETTI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO FELDKIRCHER (EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1003163-72.2017.8.11.0040 

EMBARGANTE: MARCELO ZIBETTI EMBARGADO: ENIO FELDKIRCHER 

VISTOS. Se tempestivo, o que deverá ser previamente 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, o que faço com 

espeque no art. 919, § 1º do NCPC. DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária à parte requerente, na forma da lei. Deixo consignado que a 

preliminar alegada pelo embargante se confunde com o mérito e com este 

será analisada. 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.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONTATO AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODIR JOSE NICOLODI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000696-86.2018.8.11.0040 

EXEQUENTE: CONTATO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: ODIR JOSE 

NICOLODI VISTOS. 1. Preenchidos os requisitos legais, e estando as 

custas devidamente recolhidas, RECEBO a inicial. 2. CITE-SE a parte 

executada para pagamento do débito indicado na inicial, no prazo de 3 

(três) dias, contados da citação, nos termos do artigo 829 do Novo Código 

de Processo Civil. Conste do mandado de citação que, não efetuado o 

pagamento no prazo legal, serão PENHORADOS e AVALIADOS os bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 254 de 617



indicados pela parte exequente. Efetivada a constrição, LAVRE-SE o 

respectivo auto, intimando-se a parte executada no mesmo ato. 3. Não 

encontrada a parte executada, deverá o Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Novo Código de Processo Civil. 4. Conste, ainda, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada aos autos do mandado de citação 

devidamente cumprido, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, tudo em conformidade com os artigos 914/915 do Novo Código de 

Processo Civil. 5. Fixo, desde já, honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida, os quais serão reduzidos pela metade em caso 

de pagamento integral no prazo legal. 6. No mais, DESIGNE-SE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

7. O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000862-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEMENTES LTDA. (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO OAB - SP185048 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOYGRAIN COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP 

(EMBARGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1000862-21.2018.8.11.0040 

EMBARGANTE: NIDERA SEMENTES LTDA. EMBARGADO: SOYGRAIN 

COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - EPP VISTOS. Compulsando 

os autos verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis 

que não encartou aos autos os respectivos comprovantes de 

recolhimento referente às custas e taxa judiciária. Sendo assim, INTIME-SE 

a parte requerente para emendar a inicial, no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, sob pena 

de seu indeferimento, na forma do disposto no art. 321, parágrafo único 

c/c art. 319, ambos do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em substituição legal

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

Processo Número: 1006381-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR ATAIDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLINIO COLVERO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Numero do Processo: 1006381-11.2017.8.11.0040 

AUTOR: GUIOMAR ATAIDE RÉU: PLINIO COLVERO VISTOS. 1. Em análise 

ao Sistema Apolo, verifica-se já foi proferida sentença transitada em 

julgado nos autos de Código 105138, de modo que o título executivo que 

embasa a presente cobrança (Id 11088273) se mostra equivocado. 2. 

Assim, intime-se a parte exequente para que se manifeste nos autos, no 

prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção do feito. 

CUMPRA-SE.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000671-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000671-73.2018.8.11.0040 

REQUERENTE: ELETRO E METALURGICA ROVARIS LTDA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. Tratam-se de embargos de declaração 

ofertados por ELETRO E MATALÚRGICA ROVARIS LTDA, em face da 

decisão proferida no Id 11776679, alegando que houve omissão do juízo 

em relação ao pedido de suspensão de emissão de faturas e bloqueio 

referente às 18 (dezoito) linhas telefônicas. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, estabelece o 

CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer 

decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II 

– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. 

Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção 

de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer 

das condutas descritas no art. 489, § 1º.” Pois bem. No que tange a 

aludida omissão, entendo que assiste razão ao embargante, posto que 

não analisado os pedidos constantes da parte final da alínea 'c' dos 

pedidos iniciais. Diante de todo exposto, CONHEÇO E ACOLHO OS 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, razão pela qual passo a análise dos 

pedidos de suspensão de emissão de faturas e bloqueio referente às 18 

(dezoito) linhas telefônicas: No caso em análise, considerando a alegação 

de inexistência de relação jurídica relativa à contratação das linhas 

telefônicas de números (66) 98446-8091, (66) 98446-8093, (66) 

98446-8198, (66) 99205-0781, (66) 99692-9153, (66) 99693-0416, (66) 

99693-6953, (66) 99693-5749, (66) 99983-0989, (66) 99665-7313, (66) 

98446-8090, (66) 98446-8187, (66) 98446-8092, (66) 98442-1741, (66) 

98446-7271, (66) 99693-0330, (66) 99209-7662, (66) 99693-9766, com a 

alegação de falsificação da assinatura constante do termo de solicitação 

de serviços de Id 11749271 que, em juízo de cognição sumário, 

percebe-se ser diferente da assinatura lançada pelo representante da 

empresa requerente, José Carlos Rovaris, na procuração juntada no Id 

11749139, sendo, ainda, evidente o perigo de dano consistente na 

cobrança de faturas relativas às referidas linhas telefônicas, com a 

consequente negativação do nome da empresa nos órgãos de proteção 

ao crédito, entendo que a concessão do pedido liminar é media que se 

impõe. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, 

DETERMINANDO que a requerida SE ABSTENHA de emitir faturas relativas 

às 18 linhas telefônicas constante do termo de solicitação de serviços de 

Id 11749271, bem como PROCEDA ao bloqueio das mesmas, até o 

julgamento da presente demanda ou determinação judicial, sob pena de 

multa diária no valor de R$100,00 (cem reais). No mais, considerando a 

petição de Id 11882694, CUMPRA-SE, com urgência, a decisão de Id 

11776679 e a presente. Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000860-51.2018.8.11.0040 

AUTOR: ADEMIR BARBOSA ALVES RÉU: KAROLAINE VIEIRA ALVES 

VISTOS. DEMIR BARBOSA ALVES, devidamente qualificado na exordial, 

ajuizou Ação de Exoneração de Alimentos c/c Tutela de Urgência, em face 

de KAROLAINE VIEIRA ALVES, pleiteando a antecipação de tutela a fim de 

que seja exonerado da prestação alimentar, sob o argumento de que a 

alimentada completou a maioridade idade civil e contraiu matrimônio. 

RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do atual CPC assim dispõe: “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. § 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” No caso em análise, restou demonstrado que a 

requerida atingiu a maioridade civil (Id. 11898975), bem como contraiu 

matrimônio (Id. 11898975), conforme provam os documentos acostados à 

inicial, demonstrando, assim, a verossimilhança nas alegações arguidas 

pelo requerente. O casamento da requerida, comprovado por meio de 

certidão, faz presumir a desnecessidade da verba alimentar. É patente o 

risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o 

requerente possui outro filho, recém-nascido (Id. 11899011), qual depende 

unicamente do requerente para subsistência, ficando assim, 

demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos pela 

parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida que 

se impõe.. Neste sentido, vejamos o julgado abaixo: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. FILHA MAIOR DE IDADE. CABIMENTO. Em regra, para a 

exoneração do encargo alimentar é prudente a instrução do feito. 

Contudo, verificada verossimilhança nas alegações do postulante, cabível 

a reforma já em sede de antecipação de tutela, exonerando-o do encargo 

alimentar. RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 70061140109, 

Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino 

Robles Ribeiro, Julgado em 14/08/2014) (TJ-RS - AI: 70061140109 RS , 

Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 14/08/2014, 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

18/08/2014). Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para 

determinar a suspensão, por ora, do pagamento da verba alimentar à 

requerida. DEFIRO os beneficio da assistência judiciária gratuita ao 

requerente. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação 

no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. 

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA 

DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000588-28.2016.8.11.0040 

AUTOR: CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ RÉU: BANCO BRADESCO 

SA VISTOS. Trata-se de Ação para Cobrança do Seguro DPVAT, pelos 

fatos e fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada 

a citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. Foi 

apresentada contestação, tendo a parte autora apresentado impugnação 

à contestação. A sessão de conciliação realizada perante o CEJUSC 

restou infrutífera. É o relatório. Passo a sanear o feito. Quanto à alegação 

que os documentos trazidos aos autos pela parte requerente não são 

suficientes para comprovar se a mesma possui lesão de caráter 

permanente e definitivo e se suposta lesão seria total ou parcial, requisito 

para a concessão do benefício conforme preconiza o art. 5º, § 5º da Lei 

6.194/74, somente será elucidado mediante prova pericial médica. Posto 

isto e não havendo outras questões a serem apreciadas ou 

irregularidades a serem expurgadas, DECLARO SANEADO O PROCESSO. 

Fixo como pontos controvertidos: I) se há invalidez permanente; II) se há 

nexo causal entre o acidente automobilístico narrado na inicial e a invalidez 

permanente; III) se a invalidez permanente é total ou parcial; IV) se parcial, 

se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da 

Lei n. 6.194/74; e V) se incompleta, qual o grau de extensão da 

incapacidade (intensa, média, leve ou residual). DEFIRO a produção de 

prova pericial. Para tanto, nomeio como perito do juízo, independentemente 

de compromisso, o Dr. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, 

CRM/MT nº 7.922, devendo o mesmo ser intimado desta nomeação para 

conhecimento e realização da perícia médica necessária, em data a ser 

informada por ele. Devido ao grande volume de processos a serem 

periciados, o respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 60 

(sessenta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame médico 

encimado. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos dos incisos I e II do 

§1º do artigo 465 do NCPC. Tal intimação será dispensada para a parte 

que já nomeou assistente e/ou já apresentou seus quesitos nas petições 

anteriores. FIXO honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), nos moldes da Lei 1.060/50 e Resolução CNJ 127/2011, devendo 

ser expedida certidão tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja necessidade de maiores esclarecimentos pelo perito. 

Por força do artigo 95 do NCPC, INTIMEM-SE as partes para, em 05 (cinco) 

dias, manifestarem-se acerca do valor dos honorários fixados, ficando 

consignado desde já que o recolhimento dos honorários do expert será 

realizado pela parte sucumbente ao término da lide e, sendo a parte 

vencida beneficiária das benesses da Lei 1060/50, tal pagamento será 

realizado pelo Estado. Com a juntada do laudo médico, intime as partes 

para fins e prazo dos parágrafos do artigo 477 do NCPC, através de 

publicação no DJE, oportunidade em que deverão também apresentar 

memoriais finais, sob pena de preclusão. Após, conclusos para sentença. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000911-62.2018.8.11.0040 

AUTOR: DAVID INACIO ROCHA RÉU: RAYANNY INÁCIO ROCHA VISTOS. 

1. Preenchidos os requisitos legais, RECEBO a inicial. 2. Processe-se em 

SEGREDO DE JUSTIÇA. 3. Atendidos os requisitos de hipossuficiência, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, 

NCPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. 4. Em cognição sumária, 

verifico que não há prova pré-constituída que demonstre ter a alimentanda 

suspendido frequência em curso de ensino superior, razão pela qual 

INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência pretendida na inicial. 5. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e/ou sessão de mediação junto ao 
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CEJUSC local, com prazo antecedente mínimo de 20 dias para citação. 

Após, INTIME-SE a parte autora para comparecimento ao ato, na pessoa 

do advogado constituído, consignando-se a necessidade de se fazer 

acompanhar por seu causídico (art. 334, § 9º, NCPC). Consigno que a 

ausência da parte autora ao ato importará em extinção do feito (art. 693, p. 

único, NCPC, c.c. art. 7º da Lei 5.478/68). 6. CITE-SE e INTIME-SE a parte 

requerida para comparecimento à audiência, consignando-se as 

advertências do art. 334, § 8º, e art. 344, ambos do NCPC, cientificando-a 

de que o prazo de contestação (15 dias) será contado na forma do art. 

335 do NCPC. 7. CUMPRA-SE. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000133-92.2018.8.11.0040 

AUTOR: AGROPECUARIA PICOLI LTDA - ME, ENIR ANTONIO PICCOLI, 

ELIANE APARECIDA LOPES SANT ANA PICCOLI RÉU: PEDRO LUIZ 

BEZERRA PEDROSO, IVONETE DE ARAUJO NOVAIS BEZERRA PEDROSO 

VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos 

artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte 

requerida no endereço constante da inicial para, entregar a coisa, qual 

seja, 2.637 (dois mil, seiscentos e trinta e sete) sacas de soja de 60 quilos 

cada, com as especificações descritas no contrato de Id 11372242, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de mandado de busca 

e apreensão e aplicação de multa diária. Se o executado entregar a coisa, 

lavre-se o termo respectivo e intime-se a parte exequente para 

manifestação a respeito da aceitação e interesse no prosseguimento da 

execução. Não satisfeita à obrigação no prazo assinalado, expeça-se 

mandado de busca e apreensão da coisa, nos termos do §2º do artigo 

806, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1001779-11.2016.8.11.0040 

AUTOR: DAMIAO OLIVEIRA SOARES RÉU: BANCO BRADESCO SA 

VISTOS. Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por 

DAMIÃO OLIVEIRA SOARES em face de BRADESCO SEGUROS S/A, 

ambos qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização 

do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 25/07/2015. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 1941543 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. Foi apresentada contestação em Id 

5504841. No CEJUSC foi realizado exame de avaliação médica no autor, 

restando inexitosa a tentativa de conciliação das partes, Id 5889407. Foi 

apresentada impugnação à contestação em Id 6681941. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o caso em apreço 

comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 

355 do CPC, não havendo a necessidade de dilação probatória. Antes da 

análise do mérito, e restando evidentemente demonstrada a necessidade e 

utilidade da via jurisdicional no caso em comento, bem como sua 

adequação, deve ser afastada a alegação de carência da ação por falta 

de interesse de agir, uma vez que é plenamente possível a propositura de 

ação judicial visando o recebimento do valor que a parte autora entende 

como devido, mesmo já tendo requerido e recebido valores 

administrativamente. Quanto à alegação alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). No que diz respeito à alegação 

de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo em razão da não apresentação de comprovante de 

endereço da parte autora, entendo que não assiste razão à requerida, 

uma vez que os documentos juntados ao feito são suficientes para o fim 

de comprovar que a autora reside nesta Comarca. Também não prospera 

o pedido da parte autora para a realização de perícia (Id 8722986), uma 

vez que já existe no feito laudo de avaliação conclusivo, do qual se 

verifica a invalidez parcial incompleta com grau de repercussão média 

(50%) para a mão direita. Destaco que o simples inconformismo da parte 

não justifica a realização de nova perícia médica. Posto isto, passo a 

análise do mérito. Consta da inicial que o autor recebeu 

administrativamente a importância de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e 

vinte e cinco reais), correspondentes ao grau da lesão sofrida na sua mão 

direita. O laudo de avaliação de Id 5889407 constatou que a lesão sofrida 

pressupõe o grau em 50%, e este corresponde a lesão e sua previsão na 

tabela, incide sobre 70%, portanto o valor a que teria direito o autor seria o 

correspondente ao já recebido na esfera administrativa. Portanto, 

comprovada a quitação dos valores correspondentes com a lesão sofrida, 

a improcedência da presente demanda é medida que se impõe. A 

propósito, vejamos o julgado abaixo: "AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO 

MONOCRÁTICA COM AMPARO EM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STJ - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - SENTÊNCIA DE IMPROCEDÊNCIA – 

CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE NULIDADE DA 

SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR - LAUDO 

PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO - PROVA EFICIENTE PARA ATESTAR O 

GRAU DA INVALIDEZ PARCIAL PERMAMENTE DO AUTOR - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO (SÚMULAS 474 E 544/STJ) - 

PAGAMENTO EM SEDE ADMINISTRATIVA QUE CONTEMPLA O DANO 

SOFRIDO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A 

MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o 

laudo pericial realizado em juízo atesta de modo eficiente a invalidez 

parcial permanente e seu grau, para fins de cálculo da indenização 

securitária. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será 

fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado. 

(Súmulas 474 e 544 do STJ). Mostra-se indevida a complementação da 

indenização securitária, quando o pagamento administrativo efetuado se 

deu na proporcionalidade da lesão atestada pela perícia médica. (TJMT, 

AgR 130173/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 

01/12/2017) - destacamos. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, o qual FIXO em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, ficando contudo 

suspensa a cobrança, diante dos benefícios da AJG deferidos em favor 

do autor. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito em Substituição Legal
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Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003463-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COSMO FREIRES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003463-68.2016.8.11.0040 

AUTOR: COSMO FREIRES DE LIMA RÉU: BANCO BRADESCO SA VISTOS. 

Trata-se de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por COSMO 

FREIRE DE LIMA em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ambos 

qualificados nos autos, pretendendo o recebimento da importância de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referentes à indenização do 

Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, em razão de acidente 

automobilístico ocorrido em 17/02/2016. A inicial veio acompanhada dos 

documentos de Id. 4305587 e seguintes. Recebida a exordial, 

determinou-se a remessa do feito ao CEJUSC para inclusão em Pauta 

Temática Periódica de Sessão de Mediação/Conciliação, bem como 

determinou a citação do demandado. No CEJUSC foi realizado exame de 

avaliação médica no autor, restando inexitosa a tentativa de conciliação 

das partes, Id 5891933. Foi apresentada contestação (Id 5786395) e 

certificado o decurso do prazo sem apresentação de impugnação à 

contestação (Id 9582606). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, verifico que o caso em apreço comporta o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória. Antes da análise do mérito, e 

restando evidentemente demonstrada a necessidade e utilidade da via 

jurisdicional no caso em comento, bem como sua adequação, deve ser 

afastada a alegação de carência da ação por falta de interesse de agir, 

uma vez que é plenamente possível, por meio da ação proposta, a parte 

autora alcançar o resultado almejado, respeitando-se o princípio da 

inafastabilidade da jurisdição disposto no art. 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal. Ora, não constitui requisito para pleitear indenização 

do seguro obrigatório DPVAT pela via jurisdicional a requisição pela via 

administrativa, precedentes dos Tribunais. A propósito: "SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – SUBSTITUIÇÃO DO POLO 

PASSIVO – DESNECESSIDADE – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - FALTA DE INTERESSE NÃO CARACTERIZADA – 

PRELIMINARES REJEITADAS – INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL 

DEMONSTRADO – GRAU DA INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL – 

ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – SÚMULA 474/STJ – TETO MÁXIMO – 

RECURSO PROVIDO PARCIAL. A seguradora é parte legítima para figurar 

no polo passivo, posto que todas as seguradoras que fazem parte do 

consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de 

danos causados por acidente de trânsito tem a atribuição de quitar a 

indenização do seguro obrigatório. Não ocorre falta do interesse de agir 

ante ao não esgotamento da via administrativa para o pleito judicial da 

indenização, pois, tal matéria há muito já tem entendimento pacífico nos 

Tribunais e no art.5º, XXXV da Constituição Federal. Quando as provas 

trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência 

do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a 

improcedência da ação por ausência de provas. Sendo parcial a lesão 

sofrida pela vítima, deve ser utilizado o percentual apresentado pelo 

médico legista para a quantificação da lesão e o devido arbitramento da 

indenização, podendo ser somados os valores atinentes a mais de uma 

lesão, porém, respeitado o limite ao teto" (Ap 75152/2015, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 05/08/2015) - destaquei. Quanto à alegação 

de ilegitimidade passiva e pedido de alteração do polo passivo, com a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT na 

demanda, entendo que não assiste razão à requerida, uma vez que 

qualquer seguradora que opera no sistema pode ser acionada para pagar 

o valor da indenização correspondente ao seguro obrigatório, assegurado 

o direito de regresso (TJMT, Ap 96734/2009, DESA. MARILSEN ANDRADE 

ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016). Posto isto, passo a análise do 

mérito. Urge destacar que a matéria em comento está disciplinada pela Lei 

nº 6.194/74, com as alterações subsequentes, além de regulamentações 

expedidas pelos órgãos competentes. Para recebimento do seguro 

DPVAT, a parte demandante deve comprovar os seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente; e c) o 

nexo causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente. 

Nesse contexto, destaca-se que o primeiro requisito – acidente 

automobilístico - restou preenchido pelos documentos carreados aos 

autos pelo demandante, os quais são conclusivos que o requerente se 

envolveu em um acidente de trânsito ocorrido no dia 17/02/2016 (Id 

4305595). No que tange aos demais requisitos – invalidez permanente e 

nexo causal -, é certo que também restaram comprovados pela avaliação 

médica realizada perante o CEJUSC (Id 5891933), da qual se extrai que o 

autor sofreu danos no seu dedo polegar esquerdo, sendo o dano 

anatômico e/ou funcional definitivo parcial em grau de 25%, bem como 

sofreu danos não sua mão esquerda em grau residual de 10%. Logo, 

conclui-se que o requerente cumpriu o disposto no “caput” do artigo 5º da 

Lei nº 6.194/74, segundo o qual “o pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente....”. Já 

no que se refere ao valor a ser indenizado, registre-se que, com o 

advento da Medida Provisória n° 340/06, depois convertida na Lei nº 

11.482, de 31 de maio de 2007, houve alteração na tarifação das 

indenizações do seguro obrigatório, sendo fixadas em valores 

determinados e não mais em salários mínimos. Dessa feita, as alterações 

introduzidas pela Lei nº 11.482/2007 alcançam o caso em exame, visto 

que o sinistro ocorreu após a entrada em vigor dessa última norma. Nesse 

sentido: “CIVIL - SEGURO DE VEÍCULO - DPVAT - SINISTRO POSTERIOR À 

MP 340/06 - CONDENAÇÃO COM BASE NOS VALORES PREVISTOS NA 

LEI Nº 11482/07 - RECURSO IMPROVIDO. Para os sinistros ocorridos após 

a edição da MP 340/06, o valor da condenação deve ser fixado nos 

termos das alterações à Lei 6194/74 pela Lei 11482/07.” (TJSP, 35ª 

Câmara de Direito Privado, Apelação: APL 9099594192009826, Relator: 

Mendes Gomes, Julgamento: 28/03/2011, Publicação: 31/03/2011) 

Outrossim, também é aplicável ao caso concreto as disposições contidas 

na Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 

11.945/2009, a qual determina o pagamento da indenização proporcional 

ao grau de incapacidade, segundo a tabela da SUSEP, perfeitamente 

utilizável, vez que prevista em dispositivo legal: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA 

VIGÊNCIA DA MP 451. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.945/09 AO CASO. 

CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS PARÂMETROS 

APONTADOS PELA NOVA REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 E, EM CASO DE 

INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE, DEVE SER PAGA EM PROPORÇÃO 

À LESÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA. APELO DESPROVIDO”. 

(TJRS, 6ª Câmara Cível, Apelação: 70043295278, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgamento: 08/09/2011). Com efeito, o artigo 3º, § 1º, inciso II, da 

Lei nº 6.194/74 dispõe que: “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: (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: (...) II - quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, 

procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que 

corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de 

repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média 

repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, 

adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de 

sequelas residuais”. Desse modo, a indenização referente ao Seguro 

Obrigatório é devida na proporção de R$13.500,00 x 25% x 25%, qual 

seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos), referente ao dano no polegar esquerdo e na proporção de 

R$13.500,00 x 10% x 70%, qual seja, R$ 945,00 (novecentos e quarenta e 

cinco reais), referente a sua mão esquerda, totalizando o valor de 
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R$1.788,75 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), devendo ser descontado deste valor eventual montante 

recebido administrativamente. Ante o exposto, e por tudo que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de 

R$1.788,75 (um mil, setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos) a parte requerente, referentes à indenização do seguro 

obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, 

acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do 

evento danoso (Súmula 580 do STJ), descontados os valores 

eventualmente recebidos administrativamente. CONDENO a parte requerida 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, o qual 

FIXO em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003722-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO BATISTA CARDOSO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERIVELTO GONCALVES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (RÉU)

ELIS REGINA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003722-63.2016.8.11.0040 

AUTOR: REGIVALDO BATISTA CARDOSO - ME RÉU: DERIVELTO 

GONCALVES COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME, ELIS REGINA 

COMERCIO E TRANSPORTE LTDA - ME VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE 

RECONHEIMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR proposta por REGIVALDO BATISTA 

CARDOSO - ME em desfavor de DERIVELTO GONGALVEZ E 

TRANSPORTES LTDA -ME e ELIS REGINA COMÉRCIO E TRANSPORTE 

LTDA - ME. Após indeferimento do pedido de justiça gratuita (Id 

10420418), a parte requerida pugnou pelo pagamento das custas 

processuais ao final ou, subsidiariamente, pela desistência da demanda, 

afirmando não possuir condições para arcar com o pagamento das custas 

(Ids 10688556 e 10688824). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que a parte 

autora não demonstrou sua incapacidade momentânea para o pagamento 

das custas processuais, conforme estabelece a Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça: “2.14.2 – A taxa 

judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da 

distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas 

no final, exceto nos casos previstos em lei”. Deste modo, considerando o 

pedido subsidiário de desistência da ação, insta consignar que a atividade 

jurisdicional tem como elemento fundamental o interesse de agir, sendo 

que, este se consubstancia na necessidade e utilidade da propositura da 

ação para alcançar o adimplemento da obrigação fruto do direito. No caso 

sub judice, a parte autora pugna pela extinção sem resolução de mérito 

nos termos do caderno processual civil. Como bem cediço, é evidente que 

não sendo mais útil, adequada, e/ou necessária à atuação do Poder 

Judiciário, consoante expressa manifestação da parte autora neste 

sentido, não havendo prejuízo ante a ausência de citação da parte 

adversa ou concordância desta o derradeiro pedido da parte autora, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, HOMOLOGO 

O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela autora e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação 

em custas, em razão das alegações da parte. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Após, ao arquivo. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000872-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA OAB - MT23412/O 

(ADVOGADO)

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI 

GENÉZIO LAFIN (IMPETRADO)

DIRETOR EXECUTIVO PREVISO SR. ADÉLIO DALMOLIN (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 1000872-65.2018.8.11.0040 

IMPETRANTE: HERMINIA FRANCISCA DE DEUS SILVA IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO/MT - ARI 

GENÉZIO LAFIN, DIRETOR EXECUTIVO PREVISO SR. ADÉLIO DALMOLIN 

Vistos etc. HERMÍNIA FRANCISCA DE DEUS SILVA impetrou o presente 

mandado de segurança em face de ato coator praticado pelo DIRETOR 

EXECUTIVO DO PREVISO e pelo PREFEITO MUNICIPAL DE SORRISO, 

aduzindo, em síntese, que laborava como professora de geografia no 

Município de Sorriso e após requerimento teve deferida, em 03/02/2015, 

aposentadoria por tempo de contribuição especial (PA nº. 

2015.09.00000001). Porém, em 23/02/2018 foi comunicada do teor da 

Portaria nº. 48/2018, a qual trata da revogação da aposentadoria 

concedida em razão de acórdão proferido pelo TCE/MT, que denegou 

registro à Portaria nº. 21/2015, que concedeu aposentadoria à autora, 

determinando o seu retorno às atividades laborais em 26/02/2018, decisão 

que afirma ser ilegal. A impetrante noticia que estaria impossibilitada de 

retornar às atividades, na forma determinada, pois, atualmente, trabalha 

em regime de exclusividade junto ao Estado de Mato Grosso, havendo 

incompatibilidade de horários. Por tais motivos, requer a concessão de 

liminar para suspender os efeitos da Portaria nº. 48/2018, bem como o 

retorno da impetrante às atividades laborais, garantindo-se o recebimento 

dos proventos, até o julgamento do presente feito. No mérito, pugna pela 

confirmação da liminar deferida, decretando-se a ilegalidade do ato coator 

impugnado, anulando-se a Portaria 48/2018 e restabelecendo os efeitos 

da Portaria 21/2015. É o relatório. Decido. Pois bem, analisando 

detidamente a argumentação, bem como a documentação juntada no feito, 

verifica-se a existência de controvérsia a respeito do direito da autora à 

manutenção da aposentadoria que lhe foi deferida, teses que serão 

analisadas à exaustão por ocasião do julgamento do presente feito. Desta 

feita, não há como se descartar, nesta fase de cognição sumária, a 

relevância da fundamentação da autora, notadamente por esta se 

encontrar aposentada há alguns anos. No mais, verifica-se que, pelo 

informado, a autora se encontra desenvolvendo atividades laborais junto 

ao Estado de Mato Grosso, em carga horária incompatível com aquela do 

cargo, anterior à aposentadoria, exercido junto ao Município de Sorriso, o 

que redundaria na imediata rescisão do contrato hoje em vigor entre a 

autora e o Estado de Mato Grosso, circunstância que, aliada ao longo 

período em que se encontra aposentada e o exíguo prazo concedido para 

retorno às atividades (apenas dois dias), demonstram que, acaso não 

deferida a liminar, poderá resultar em ineficácia da medida. Não pode 

passar sem registro, ainda, o fato de que o mandado de segurança possui 

rito expedito, sendo que as informações a serem prestadas pela 

autoridade apontada como coatora, bem como o parecer ministerial, serão 

salutares para a decisão de mérito, tempo este, inclusive, que a autora 

poderá se reestruturar, mesmo caso, eventualmente, não provido o 

presente mandamus. Sendo assim, plausível o deferimento de liminar para 

suspender os efeitos da Portaria nº. 48/2018, bem como da determinação 

de retorno imediato da autora às atividades laborais. Posto isso, DEFIRO A 

LIMINAR, a fim de SUSPENDER os efeitos da Portaria nº. 48/2018, bem 

como da determinação de retorno da autora às atividades laborais até o 

julgamento do presente feito. Intime-se o requerido da decisão acima, 

notificando-o, inclusive, para apresentar informações, no prazo de dez 

dias (art. 7º, inc. I, da lei 12.016/09). Após, notifique-se o Ministério Público 

para manifestação, no prazo de dez dias (art. 12, da lei 12.016/09). Na 

sequência, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005826-91.2017.8.11.0040
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Parte(s) Polo Ativo:

IRIS TEREZINHA DOLENKEI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal da citação da Requerida, 

sem que, houvesse até a presente data, apresentação de contestação, 

razão pela qual impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, 

para manifestar-se no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005593-94.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEDY WENDELL PUVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Processo: 1005593-94.2017.8.11.0040 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 14 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 17:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010807-49.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON LINDOLFO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE NICOLAU OAB - MT0017456A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENAPAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELLE APARECIDA MENDES ZIMER OAB - PR0049479A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010807-49.2014.8.11.0040 (D) I - Retifiquem-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. II - Não 

havendo cumprimento voluntário (ID 10417788), intime-se a parte 

exequente para apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa referida no ID 9044341, em 05 (cinco) dias. Com o cálculo, retornem 

os autos conclusos para análise dos demais pedidos formulados pela 

parte exequente (ID 7973256). III - 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010306-61.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TADEU LEMAINSKI (EXECUTADO)

LUCIANA APARECIDA LEMANSKI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDE DUARTE JARA OAB - MT14987/A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO PROCESSO N. 

8010306-61.2015.8.11.0040 (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: 8010126-11.2016.8.11.0040

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:

WILSON MAGRO FILHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010126-11.2016.8.11.0040 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, 

RENAJUD, BACENJUD e SIEL, para ditar os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010488-13.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE CARMEM LOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO LUIZ ZACAROM (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 8010488-13.2016.8.11.0040 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, 

RENAJUD, BACENJUD e, para ditar os rumos da execução, em 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. Elite 

Capitanio,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002569-92.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS PIO DOS SANTOS COELHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1002569-92.2016.8.11.0040 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 
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manifestar sobre os documentos juntados referente as consulta, 

RENAJUD, BACENJUD, SIEL e, para ditar os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011170-02.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE CARVALHO VILELA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 8011170-02.2015.8.11.0040 (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 

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 – 

Intimem-se. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-34.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMO DAL PRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES E MATIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - LOGICA 

ASSESSORIA (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 8010000-34.2011.8.11.0040 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, SIEL e, para ditar os rumos da execução, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000676-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO ELETRICA VOLVER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESTADORA DE SERVICO L. E. LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO Nº 1000676-32.2017.8.11.0040 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, INFOJD e, para ditar os rumos da lide, em 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Elite Capitanio,Gestora Judicial .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001761-87.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA CAETANO DE OLIVEIRA DE QUADROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (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. 

1001761-87.2016.8.11.0040 (D) Já decorrido o prazo postulado no ID 

8681466, renove-se a intimação da executada para cumprimento da 

obrigação na forma determinada no ID 5894959, observando-se os demais 

termos ali constantes. Sorriso/MT, 12 de dezembro de 2017. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002566-40.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO DIAS BAPTISTA OAB - SP381119-O (ADVOGADO)

THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI OAB - SP0328819A 

(ADVOGADO)

VICTOR SANCHES GURGEL OAB - SP338813 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1002566-40.2016.8.11.0040 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 recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 

dias.Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002054-23.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CUCO BERTUCINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo nº 1002054-23.2017.811.0040 Impulsiono estes autos a fim de 

Intimar a parte reclamante para impugnar a contestação, conforme r. 

decisão em sua parte final transcrita: ...2) oportunize-se manifestação à 

parte reclamante, em 15 (quinze) dias; ...

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS MIGNOLI ZUFFO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003250-28.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MATHEUS MIGNOLI ZUFFO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Trata-se de reclamação proposta por 

MATHEUS MIGNOLI ZUFFO em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., em que 

pretende: a) a antecipação da tutela para a retirada do protesto promovido 

pelo banco reclamado perante o Sétimo Cartório de Protestos de São 
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Paulo-SP, no valor de R$18.541,44 (dezoito mil e quinhentos e quarenta e 

um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao Contrato n. 

07163834-0; e b) a condenação do banco reclamado a título de 

indenização por danos morais. A parte reclamante sustenta que é cliente 

do banco reclamado, sendo a titular da Conta Corrente n. 06941-8, 

vinculada à Agência n. 8509. Afirma que realizou com o banco reclamado 

a contratação de um empréstimo para a aquisição de um veículo, 

identificado pelo Contrato n. 07163834-0, com pagamentos mensais de 

R$697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), num 

total de 36 (trinta e seis) parcelas, com início em 17-8-2015. Ocorre que, 

ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendido com uma 

anotação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, realizada pelo 

banco reclamado por suposto inadimplemento do contrato acima 

mencionado, inclusive com protesto efetivado em 28-12-2016 perante o 

Sétimo Cartório de Protestos de São Paulo-SP. Esclarece que entabulou 

com o banco reclamado um acordo de parcelamento referente às parcelas 

11 a 16, com a emissão de dois boletos, sendo o primeiro no valor de 

R$2.467,32 (dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois 

centavos) com vencimento em 05-12-2016 e o segundo no valor de 

R$2.412,57 (dois mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e sete 

centavos) com vencimento em 12-12-2016, os quais foram efetivamente 

pagos pela parte reclamante, o que afasta o inadimplemento sustentado 

pelo banco reclamado, causando-lhe, inclusive, danos morais. A inicial 

vem instruída com os documentos constantes nos Ids. 8677728, 8677784, 

8678110, 8678115, 8678122, 8678129, 8678136 e 8678143. O pedido 

liminar foi indeferido em decisão proferida em 03-7-2017 (Id. 8681317). 

Audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 10051294). O banco 

reclamado apresentou contestação no Id. 10127896. Em síntese, 

argumenta a inexistência de ato ilícito, pois o protesto impugnado ocorreu 

em razão da existência de inadimplemento. Esclarece, ainda, que foram 

pagas 23 (vinte e três) parcelas, sendo constatado o inadimplemento da 

parcela com vencimento para 17-6-2017. Ao final, pugna pela 

improcedência dos pedidos contidos na inicial. Juntou documentos nos Ids. 

10127913, 10127939, 10127948 e 10127952. Impugnação à contestação 

encontra-se no Id. 10162081. Em síntese, a parte reclamante reforça o 

alegado na inicial e requer a procedência dos pedidos. 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 análise do 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 o banco 

reclamado está sujeito às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que ofertou no mercado seus serviços 

bancários, os quais foram contratados pela parte reclamante, 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 ao pedido para 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 ao 

banco reclamado, 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 dívida. Conforme se depreende da inicial, restou bem 

evidenciado nos autos a relação jurídica estabelecida entre as partes, 

notadamente pelos documentos constantes nos Ids. 8677728 e 8678110, 

pelos quais se verifica que a parte reclamante é cliente do banco 

reclamado, pois titular da Conta Corrente n. 06941-8, vinculada à Agência 

n. 8509, pela qual firmou com o banco reclamado a “Cédula de Crédito 

Bancário – Oepração de Financiamento para Aquisição de Veículo – 

Contrato nº 07163834-0”, no valor total de R$18.769,16 (dezoito mil, 

setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), o qual seria 

pago em 36 (trinta e seis) parcelas de R$697,31 (seiscentos e noventa e 

sete reais e trinta e um centavos). Quanto ao ajuste referente às parcelas 

11 a 16, verifica-se que a parte reclamante quitou as duas parcelas, 

sendo a primeira paga em 05-12-2016 no valor de R$2.467,32 (dois mil e 

quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos), conforme 

comprovante constante no Id. 8678136, e a segunda paga em 12-12-2016 

no valor de R$2.412,57 (dois mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta e 

sete centavos), conforme comprovante constante no Id. 8678136, o que 

afasta o inadimplemento sustentado pelo banco reclamado. Acresça-se 

que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, diante do que 

caberia à parte reclamada comprovar a licitude dos registro impugnado 

pela parte reclamante, notadamente quanto à efetiva existência de débito a 

ensejar o protesto realizado, o que não ocorreu. Desse modo, não restou 

caracterizado nos autos a existência de débito da parte reclamante a 

justificar a cobrança materializada pela instituição financeira reclamada, 

situação que evidencia abuso de direito na realização e manutenção do 

protesto impugnado, sendo a instituição financeira reclamada parte legítima 

para promover o seu cancelamento, conforme tem sinalizado a 

jurisprudência pátria. Confira-se: “APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. 

PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. BOLETO CUJA 

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É A DESTINATÁRIA DO PAGAMENTO. 

ENDOSSO-MANDATO. ATUAÇÃO NEGLIGENTE DO BANCO 

PROTESTANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONFIGURADA. 

Responde civilmente o banco que envia a protesto título já quitado, 

autorizado via endosso-mandato, quando o boleto de pagamento tem como 

entidade recebedora a própria instituição financeira endossatária, situação 

a denotar sua negligência na cobrança.” (TJMG. AC n. 

10024120265806001. 13º Câmara Cível. Relatora CLÁUDIA MAIA. Julgado 

em 08-8-2013. Publicado em 14-8-2013). Quanto ao dano moral. No caso, 

verifica-se evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado na 

realização de protestos mesmo após o devido pagamento dos títulos neles 

representados (Id. 8678122). 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 na medida em que a parte reclamada admite a realização de 

serviços de parcelamento e cobrança, assume o risco do 

empreendimento, devendo, cada qual, 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 a parte reclamada, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Destarte, a obrigação de indenizar é a 

consequência jurídica do ato ilícito perpetrado pela parte reclamada, de 

forma que, se deu causa aos danos morais sofridos, deve arcar com as 

consequências de sua conduta, indenizando os danos respectivos. A 

jurisprudência é pacífica a respeito do reconhecimento dos danos morais 

em casos análogos. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO RECONHECIDA. PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO. CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO 

MORAL QUE INDEPENDE DE PROVA. REDUÇÃO DA QUANTIA. VALOR 

RAZOÁVEL. 1. É parte legítima a instituição financeira para responder 

pelos danos decorrentes do protesto de título antes da data de 

vencimento, quando recebeu a correta instrução e solicitação de 

cobrança. 2. Dano moral fixado em valor razoável, com fundamento nas 

circunstâncias que envolvem as partes litigantes. APELAÇÃO NÃO 

PROVIDA.” (TJPR. AC 8417987. 10ª Câmara Cível. Relator NILSON 

MIZUTA. Julgado em 1º-3-2012). Posto isso, passamos a fixação do 

quantum devido a título de danos morais. De início, 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 pela parte reclamante foi resultante 
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da conduta negligente e descompromissada da parte reclamada, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (três 

mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do razoável e proporcional, 

o prejuízo moral que o fato acarretou à parte 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 

dos autores da ofensa, revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da 

equidade. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no 

sentido de confirmar a liminar concedida no Id. 8681317, bem assim 

JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado, promovendo-se o 

cancelamento do Protesto realizado perante o Sétimo Cartório de Protesto 

de São Paulo-SP, no valor de R$18.541,44 (dezoito mil e quinhentos e 

quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), referente ao Contrato 

n. 07163834-0, por conseguinte, a retirada do nome da parte reclamante 

dos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito; 2) CONDENAR o 

banco reclamado a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 

(três 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 do protesto realizado em nome da parte reclamante (Id. 8678122); e 

3) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 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. Sorriso, 19 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-65.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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 09 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: 8010715-71.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MIALHO CAMARA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010715-71.2014.8.11.0040 REQUERENTE: MARCIA MIALHO CAMARA 

REQUERIDO: OI S.A 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”. Assim sendo, 

permaneçam os autos na Secretaria nesse ínterim, até ulterior deliberação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO)

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS RODRIGUES DE LIMA (REQUERIDO)

 

Processo: 1001385-67.2017.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, informar o endereço atualizado da parte Reclamada, tendo 

em vista o retorno da Carta Precatória (Id. 11947848). Sorriso/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010565-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DALBEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON SULZBACHER (EXECUTADO)

SOPHIA AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVONETE APARECIDA MEZIDIO (EXECUTADO)

 

Processo: 8010565-56.2015.8.11.0040 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 o advogado da parte Reclamante para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre os rumos da execução, sob pena de 

extinção do feito. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002048-16.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS MARCHIORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE WASEM (EXECUTADO)

MARIA SOELI LOPES WASEM (EXECUTADO)

MARCELO MARCOS WASEM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE exequente acerca da penhora on-line realizada via 

Bacenjud e para no prazo de 05 dias, manifestar a intenção de que o bem 

fique depositado em poder do executado, na forma do art. 840, § 2º do 

NCPC. E ainda, no mesmo prazo o exequente deverá apresentar 

atualização do cálculo do montante do débito devido, bem como a 

avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010801-08.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH OAB - MT0011277A-B (ADVOGADO)

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 8010801-08.2015.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico e dou fé nos termos da 

legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

interessada (advogado Exequente) para se manifestar sobre a 
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correspondência devolvida encaminhada a parte executada com a 

observação de “DESCONHECIDO”, devendo informar o endereço correto. 

Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018.Elite Capitanio, Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005578-28.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADIVALDO MARIANO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Processo: 11005578-28.2017.8.11.0040 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 14 DE MARÇO 

DE 2018 ÀS 16:00HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010089-18.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA ROSA DA SILVA 85442682934 (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8010089-18.2015.8.11.0040 EXEQUENTE: COMERCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO PARA O LAR EIRELI - EPP EXECUTADO: ELIANA ROSA DA 

SILVA 85442682934 O juízo já realizou as diligências razoáveis para 

pesquisa do endereço da parte reclamada, nos limites da decisão 

proferida no Id. 977785. Não há possibilidade de diligências com a 

profundidade pretendida pela reclamante, primeiramente porque a 

destinatária não possui convênio com o Poder Judiciário para diligências 

eletrônicas, sendo certo que a expedição de ofícios físicos é causa de 

delonga processual. Muitos processos acabam na conhecida “meta 2” do 

CNJ exatamente em razão de infindáveis diligências que não caberiam, 

propriamente, ao juízo. E o art. 6º do NCPC torna expresso que a duração 

razoável do processo não prescinde da cooperação das partes. Afora 

isso, a realização de diligências com tamanha amplitude fatalmente 

prejudicará a equânime distribuição da força de trabalho aos demais 

processos em tramitação. Cabe destacar que as diligências nos limites em 

que empreendidas neste feito estão sendo realizadas nos processos de 

execução, em prazo razoável, exatamente porque deferidas dentro da 

razoabilidade. Ampliar o âmbito de pesquisa representará, fatalmente, 

prejuízo à celeridade em outros feitos, pois infelizmente os recursos são 

limitados e não há milagre nessa seara. Isso posto, indefiro o pedido de 

novas buscas de endereço (Id. 9272951). Intime-se a parte reclamante, 

para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no prosseguimento 

do feito, indicando endereço válido da parte reclamada, sob pena de 

extinção (art. 485, III, do NCPC). Apresentado novo endereço, designe a 

Secretaria audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo 

sistema PJE. Na sequência, cite-se e intime-se a parte reclamada, com as 

advertências legais, e intime-se a parte reclamante. Decorrido o prazo 

acima, sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (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 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006560-42.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 09 de MAIO de 2018, às 11:40 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: 1006561-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR BARBOSA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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 09 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: 1000820-69.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAZZARDO & POLESELLO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATHAN PORTELA OAB - MT0016726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ART. 18, I, DA LEI Nº 9.099/95 - 

RECLAMAÇÃO Sorriso - MT, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

TELEFÔNICA BRASIL S/A. (VIVO) Rua Piracicaba - s/n dg, Ibitiruna São 

Paulo, CEP nº 13434-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos 

da reclamação abaixo-identificada, tem por finalidade a Citação de Vossa 

Senhoria, por todo o conteúdo da(o) peça inicial , 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 10:00HORAS na sede do Juizado Especial, 

sito no endereço ao final indicado, podendo, SE ASSIM O QUISER, Nela 

oferecer defesa escrita ou oral. INTIMAÇÃO acerca do deferimento da 

LIMINAR postulada. DETERMINAR que a parte reclamada providencie a 

imediata exclusão do nome da reclamante do cadastro de inadimplentes, 

em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a parte 

reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito impugnado 

junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da ação. O 

prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com multa no 

valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro do nome 

do reclamante em cadastros de restrição ao crédito. NÚMERO DO 
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PROCESSO: 1000820-69.2018.8.11.0040 VALOR DA CAUSA: R$ 

30.000,00 PARTE RECLAMANTE: MAZZARDO & POLESELLO LTDA - ME 

ADVOGADO PARTE RECLAMANTE: PARTE RECLAMADA: TELEFONICA 

BRASIL S.A. ADVOGADO DA PARTE RECLAMADA: DEFERIDA: DEFIRO A 

LIMINAR postulada, para efeito de determinar que a parte reclamada 

providencie a imediata exclusão do nome da reclamante do cadastro de 

inadimplentes, em razão do débito objeto da ação. Determino, ainda, que a 

parte reclamada se abstenha de proceder novo registro do débito 

impugnado junto aos cadastros de inadimplentes, até o julgamento final da 

ação. O prazo de cumprimento vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, com 

multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de indevido registro 

do nome do reclamante em cadastros de restrição ao crédito. 

ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte reclamada, 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(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, Elite Capitanio Gestora Judicial de 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: 1006603-76.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANARA MERTINS SANDERS (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 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006618-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI XAVIER (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 09 de MAIO de 2018, às 14:20 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: 1006632-29.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI XAVIER (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 09 de MAIO de 2018, às 14:40 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: 1000813-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

 

Processo: 1000813-77.2018.8.11.0040 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 11 DE JULHO 

DE 2018 ÀS 09:50HORAS para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito. Sorriso/MT, 27 de fevereiro de 2018. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MERIDIANA SANTANA DE OLIVEIRA (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. 11174404, intimando-a de que foi designado o 

dia 09 DE MAIO DE 2018 ÀS 11H10MIN para realização da audiência de 

conciliação.

Comarca de Tangará da Serra

2ª Vara Cível

Intimação

INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS PARA DEVOLUÇÃO DE AUTOS EM CARGA

Considerando as determinações contidas no Código de Processo Civil, 

artigo 234, na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu Capítulo II, Seção 10, 

artigo 431, bem como no Provimento n.º 056/2007-CGJ, item 18 e ss., 

procedo com a INTIMAÇÃO dos(as) Ilustríssimos(as) Senhores(as) 

Advogados(as) abaixo relacionados para a devolução, no prazo de 03 

(três) dias, dos autos que se encontram em seu poder além do prazo 

legal, esclarecendo que não sendo atendida a intimação será expedido 

mandado de busca e apreensão do processo, bem como aplicada as 

penalidades previstas no artigo acima mencionado.

Advogado: Adriana Passamani de Oliveira Data Carga: 06/02/2018 

15:05:51 Código:230360 Número Único: 18792-92.2016.811.0055 Divórcio 

Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento- >PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Altemar Dias da Gama Devolver em: Data Carga: 

1 4 / 1 1 / 2 0 1 7  1 4 : 5 9 : 5 5  C ó d i g o : 1 8 1 3 4 6  N ú m e r o  Ú n i c o : 

23424-35.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 07/12/2017 14:55:22 Código:155485 

Número  Ún i co :  4111 -25 .2013 .811 .0055  Cumpr imen to  de 

sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  12 /12 /2017  18 :00 :43  Cód igo :181008  Número  Ún i co : 

22988-76.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 31/01/2018 17:00:45 Código:218058 

N ú m e r o  Ú n i c o :  8 3 6 9 - 7 3 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 5  A r r o l a m e n t o 

Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 05/02/2018 16:47:12 Código:261776 

Número Único: 26170-65.2017.811.0055 Guarda->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Advogado: Ana Paula Marques Andrade Devolver em: Data Carga: 

22/01/2018 14:05:09 Código:64146 Número Único: 5646-96.2007.811.0055 

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Anderson 

Mello Roberto Devolver em: Data Carga: 04/10/2017 15:21:04 

C ó d i g o : 2 2 5 5 3 7  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 4 6 6 7 - 8 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Andre 

Ferreira da Silva Devolver em: Data Carga: 19/10/2017 16:01:11 

C ó d i g o : 1 7 3 1 9 1  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 4 8 0 7 - 8 6 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  27 /10 /2017  17 :39 :04  Cód igo :144317  Número  Ún i co : 

3920-14.2012.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

1 7 / 1 1 / 2 0 1 7  1 6 : 2 8 : 1 6  C ó d i g o : 2 3 5 4 8 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1803-74.2017.811.0055 Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  23 /01 /2018  15 :47 :28  Cód igo :204307  Número  Ún i co : 

18233-72.2015.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 25/01/2018 17:21:19 

Código:166720 Número Único: 6393-02.2014.811.0055 Execução de 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Antonio 

Correa Braga Filho Devolver em: Data Carga: 09/11/2017 14:42:08 

Código:123634 Número Único: 2668-44.2010.811.0055 Execução de 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

0 6 / 1 2 / 2 0 1 7  1 6 : 3 5 : 2 9  C ó d i g o : 1 6 3 8 1 2  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1198-36.2014.811.0055 Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Aparecida Maria Vieira Devolver em: Data Carga: 

3 1 / 0 1 / 2 0 1 8  1 4 : 5 1 : 2 6  C ó d i g o : 2 1 2 8 8 5  N ú m e r o  Ú n i c o : 

4393-58.2016.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Aparecido Batista dos Santos Devolver em: Data 

C a r g a :  2 9 / 0 8 / 2 0 1 7  1 5 : 2 3 : 4 0  C ó d i g o : 9 2 9 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

1960-77.1999.811.0055 Separação Consensual->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Aparecido Martins Lourenço Devolver em: Data 

Carga :  27 /09 /2017  13 :05 :57  Cód igo :252496  Número  Ún i co : 

18838-47.2017.811.0055 Interdição->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Avelina Antonia Visitação Devolver em: Data 

Carga :  29 /01 /2018  17 :44 :23  Cód igo :165118  Número  Ún i co : 

3565-33.2014.811.0055 Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Darlene Katia Fogliatto Gouveia Devolver em: Data 

Carga :  07 /12 /2017  16 :21 :16  Cód igo :172171  Número  Ún i co : 

13781-53.2014.811.0055 Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Elias Horácio da Silva Devolver em: Data Carga: 

01/12/2017 15:03:34 Código:131586 Número Único: 

1336-08.2011.811.0055 Execução de Alimentos->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Advogado: Elisa Flumian Pires de Sales Devolver em: Data Carga: 

0 1 / 0 2 / 2 0 1 8  1 4 : 3 0 : 3 3  C ó d i g o : 2 6 2 5 6 4  N ú m e r o  Ú n i c o : 

26630-52.2017.811.0055 Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento- >Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Emanuelly Pereira da Silva Devolver em: Data 

Carga :  25 /01 /2018  14 :45 :59  Cód igo :217779  Número  Ún i co : 

8200-86.2016.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Estela Redivo da Costa Devolver em: 

Data Carga: 30/01/2018 15:44:49 Código:191949 Número Único: 

8361-33.2015.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Franco Ariel Bizarello dos Santos 

Devolver em: Data Carga: 30/01/2018 15:49:14 Código:121805 Número 

Único: 857-49.2010.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Geovani Luiz Munari Lothammer 

Devolver em: Data Carga: 30/01/2018 14:32:22 Código:171349 Número 

Ú n i c o :  1 2 8 4 6 - 1 3 . 2 0 1 4 . 8 1 1 . 0 0 5 5  G u a r d a - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE 

Advogado: Gilson da Silva Devolver em: Data Carga: 24/01/2018 16:34:53 

C ó d i g o : 1 1 4 7 0 2  N ú m e r o  Ú n i c o :  4 8 5 4 - 7 4 . 2 0 0 9 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 

>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data 

Carga :  24 /01 /2018  16 :34 :53  Cód igo :135354  Número  Ún i co : 

5536-58.2011.811.0055 Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 24/01/2018 16:34:53 Código:167753 

Número Único: 8023-93.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Giselle 

Cristian Carpenedo Devolver em: Data Carga: 05/02/2018 16:26:10 

Código:153265 Número Único: 1937-43.2013.811.0055 Execução de 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Gustavo Porto 

Franco Piola Devolver em: Data Carga: 02/02/2018 17:28:25 

Código:188997 Número Único: 5876-60.2015.811.0055 Execução de 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Henrique 

Cristóvão Almeida Devolver em: Data Carga: 13/12/2017 18:28:33 

Código:186128 Número Único: 3655-07.2015.811.0055 Ação de 

Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Advogado: Ítalo Jorge Silveira Leite Devolver 

em: Data Carga: 07/02/2018 13:55:44 Código:56726 Número Único: 

6240-47.2006.811.0055 Cumprimento de sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Jose Fabio Pantolfi Ferrarini Devolver 

em: Data Carga: 21/11/2017 18:46:29 Código:246701 Número Único: 

14190-24.2017.811.0055 Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Jose Maria Barbosa 

Devolver em: Data Carga: 26/01/2018 16:10:19 Código:174462 Número 

Único: 16345-05.2014.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Leonardo Leandro Figueiró Devolver em: Data 

Carga :  17 /07 /2017  16 :36 :13  Cód igo :209525  Número  Ún i co : 

1652-45.2016.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Luis Carlos de Paulo Barbosa Devolver em: Data 

Carga :  26 /01 /2018  17 :02 :45  Cód igo :138261  Número  Ún i co : 

8656-12.2011.811.0055 Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 26/01/2018 17:02:45 

C ó d i g o : 1 9 6 3 7 3  N ú m e r o  Ú n i c o :  1 1 9 7 4 - 6 1 . 2 0 1 5 . 8 1 1 . 0 0 5 5  

Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição Contenciosa- 
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>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Luiz 

Mariano Bridi Devolver em: Data Carga: 02/02/2018 13:21:15 

Código:225530 Número Único: 14655-67.2016.811.0055 Cumprimento 

Provisório de Sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 02/02/2018 13:21:15 Código:225528 

Número Único: 14653-97.2016.811.0055 Cumprimento Provisório de 

Sentença->Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Magna 

Katia Silva Sanches Devolver em: Data Carga: 07/02/2018 14:02:05 

Código:185350 Número Único: 3017-71.2015.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Mariana 

Rosa Golberto Menezes Devolver em: Data Carga: 05/12/2017 15:10:39 

Código:201966 Número Único: 16325-77.2015.811.0055 Cumprimento de 

Sentença contra a Fazenda Pública->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença/Decisão->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Mary Angela Felicissimo Devolver em: Data Carga: 

0 1 / 1 2 / 2 0 1 7  1 5 : 3 9 : 5 4  C ó d i g o : 1 9 1 1 1 2  N ú m e r o  Ú n i c o : 

7610-46.2015.811.0055 Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Odacir José Dias Cavalheiro Devolver em: Data 

Carga :  25 /01 /2018  18 :42 :26  Cód igo :227182  Número  Ún i co : 

16059-56.2016.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Paulo Vitor Lima Ribeiro 

Devolver em: Data Carga: 14/11/2017 17:31:27 Código:55952 Número 

Único: 5490-45.2006.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Regina Marília de Oliveira Devolver em: Data 

Carga :  09 /02 /2018  16 :07 :33  Cód igo :184508  Número  Ún i co : 

2352-55.2015.811.0055 Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 09/02/2018 16:07:33 Código:57630 

Número Único: 7125-61.2006.811.0055 Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 

Advogado: Renata Moreira de Almeida Vieira Neto Debesa Devolver em: 

Data Carga: 30/01/2018 12:42:25 Código:256219 Número Único: 

21614-20.2017.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Rodrigo Ascari Soares 

de Oliveira Figueiredo Devolver em: Data Carga: 30/01/2018 18:56:56 

Código:252508 Número Único: 18858-38.2017.811.0055 Ação de 

Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção Cível- >JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE Advogado: Rodrigo Nuss Devolver em: Data 

Carga :  16 /01 /2018  15 :32 :48  Cód igo :204310  Número  Ún i co : 

18239-79.2015.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Rullyan Peterson 

Sampaio Devolver em: Data Carga: 23/08/2017 16:56:51 Código:175981 

Número Único: 17977-66.2014.811.0055 Divórcio Litigioso->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento- 

>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Valdomiro Jorlando 

Júnior Devolver em: Data Carga: 18/07/2017 17:56:13 Código:133459 

N ú m e r o  Ú n i c o :  3 4 1 5 - 5 7 . 2 0 1 1 . 8 1 1 . 0 0 5 5  E x e c u ç ã o  d e 

A l imen tos ->Execução  de  T í t u l o  Jud i c i a l - > P r o c e s s o  d e 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Devolver em: Data Carga: 

0 9 / 1 0 / 2 0 1 7  1 3 : 2 4 : 1 1  C ó d i g o : 1 8 9 2 8 5  N ú m e r o  Ú n i c o : 

6078-37.2015.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Advogado: Vanessa Torres Guedes Devolver em: Data 

C a r g a :  1 0 / 1 1 / 2 0 1 7  1 8 : 0 8 : 4 2  C ó d i g o : 5 3 1 5 3  N ú m e r o  Ú n i c o : 

2851-54.2006.811.0055 Inventário->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa- >Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 10/11/2017 18:08:42 Código:224260 

Número Único: 13565-24.2016.811.0055 Alvará Judicial - Lei 

6858/80->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Devolver em: Data Carga: 11/12/2017 14:43:42 Código:256349 

Número Único: 21752-84.2017.811.0055 Inventário->Procedimentos 

Espec ia i s  de  Ju r i sd i ção  Con tenc iosa -  >Proced imen tos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Advogado: Wayne 

Andrade Cotrim Arantes Devolver em: Data Carga: 25/01/2018 15:06:50 

Código:216869 Número Único: 7388-44.2016.811.0055 Procedimento 

Ord inár io->Proced imento  de  Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Rosani Nascimento 

da Silva Almeida Gestora Judiciária

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 16/04/2018, às 13H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RHINA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS OAB - MT0019525A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 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 12/04/2018, às 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000457-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 02/05/2018, às 15H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000465-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 
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advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 03/05/2018, às 08H30MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEISSA SOUSA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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 03/05/2018, às 08H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000467-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FANTIN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 03/05/2018, às 09H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000474-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI GILSON DE MENDONCA (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 03/05/2018, às 10H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-69.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE CRISTINA PAULINO DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (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 17/04/2018, às 14H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

YHARA CRISTHYNA COUTO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(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 10H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. NAITZEL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (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 24/04/2018, às 16H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIBEMANIA - ORGANIZACAO DE EVENTOS MUSICAIS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT0016898A (ADVOGADO)

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO SAÚDE (REQUERIDO)

HERNELIO ALBERTO RABER (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 18/04/2018, às 14H45MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000316-18.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZENILDA CORATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOAVENTURA & SUGIKI BANKUTI LTDA - EPP (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 12/04/2018, às 09H30MIN, 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 medida de urgência a fim de 

determinar seja excluído o nome da reclamante dos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, CDL entre outros), com 

relação ao débito objeto da presente demanda, lançados pela empresa 

reclamada. 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: 1000346-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ELEISSON DA SILVA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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NATURA COSMÉTICOS 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 17/04/2018, às 15H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 16H00MIN.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000369-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 19/04/2018, às 08H30MIN.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MIYAHASHI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AVELINA ANTONIA VISITACAO OAB - MT0014541A (ADVOGADO)

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as justificativas apresentadas, DEFIRO o pedido do 

ID 6318513. Redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 21 

de março de 2018, às 15h30. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000392-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

Autos n. 1000392-76.2017.8.11.0055 A ré TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

apresentou embargos de declaração com efeitos infringentes alegando 

haver vício na sentença proferida. Posteriormente, os autos vieram-me 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, é imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente poderá 

ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a r. 

decisão fustigada, não é possível se visualizar nenhum dos vícios 

ensejadores dos embargos de declaração, não encontrando, os pedidos, 

em nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo, tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se 

insurja contra os termos da sentença, não há dúvidas de que sua 

irresignação refere-se ao conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na 

fundamentação ou no dispositivo da decisão. Isso porque os danos morais 

no presente caso se configuraram in re ipsa por decorrerem de inscrição 

indevida no cadastro de inadimplentes (conforme precedentes do Superior 

Tribunal de Justiça[1]). Portanto, em que pesem os termos dos embargos 

opostos pela parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta 

em profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Assim, permanece 

a decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de fevereiro de 2018. Karla Paloma 

Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 
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segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 15 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito 

[1] RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO 

OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. 

MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO 

APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. 

DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida 

do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme 

jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in re ipsa, ou seja, 

dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são 

presumidos. Precedentes. [...] (REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO 

VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 

10/04/2017) (grifo nosso).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000397-98.2017.8.11.0055

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:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000397-98.2017.8.11.0055 A ré apresentou embargos de 

declaração com efeitos infringentes alegando haver vício na sentença 

proferida. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível 

a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. Embora a ré se insurja contra os termos 

da sentença, não há dúvidas de que sua irresignação refere-se ao 

conteúdo desta, inexistindo qualquer vício na fundamentação ou no 

dispositivo da decisão. Isso porque a garantia realizada pela ré – após o 

prazo para pagamento, sublinhe-se – referiu-se ao pagamento da 

obrigação principal definida em sentença (ID n. 10117888) e não sobre o 

valor das astreintes alvo de cumprimento de sentença e dos embargos à 

execução opostos. É dizer, não há garantia em juízo em face do quantum 

controverso e, caso a embargante quisesse discutir tais valores, deveria 

ter realizado depósito referente ao respectivo montante, fato que não 

ocorreu nos presentes autos. Por fim, consigna-se que há preclusão 

lógica nos presente autos, uma vez que ao juntar o comprovante de 

pagamento da obrigação principal a embargante que requereu que fosse 

“(sic) declarada solvida a obrigação imposta à empresa ré, extinguindo-se 

o presente feito com fundamento no artigo 924,inciso II, do Código de 

Processo Civil de 2015, devendo o processo ser arquivado com a devida 

baixa no cartório distribuidor” (cf. ID n. 11070854). E, posteriormente, com 

base no referido depósito intempestivo, pretendeu discutir o valor das 

astreintes. Portanto, em que pesem os termos dos embargos opostos pela 

parte ré, entendo que a r. sentença tratou da temática posta em 

profundidade. Embora não tenham sido acolhidas suas teses, há 

fundamento suficiente e detalhado no decisum, razão pela qual se 

demonstra que os embargos de declaração não são via própria para a 

citada discussão. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – 

VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.1. 

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, 

hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal 

recurso para reexame da causa. 2. O magistrado não tem obrigação de 

refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, 

mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF) 3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais 

e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria 

expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo 

Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça. (ED 159678/2016, 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016) EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO - FATORES QUE 

LEVARAM A MAJORAÇÃO DO DANO MORAL - RECURSO DESPROVIDO - 

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO Os embargos de declaração somente são 

cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou 

erro material (art. 1022 do NCPC). Os aclaratórios, em regra, não permitem 

rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo 

somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a 

ocorrência dos mencionados vícios no julgado, que não se encontram 

presentes na presente hipótese, porquanto o v. acórdão embargado foi 

claro ao declinar as razões que levaram a majoração do dano moral. (ED 

157243/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA 

MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS 

REJEITADOS. A alegação de contradição e omissão no v. acórdão é 

despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da 

matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão 

desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.“Os embargos de 

declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o 

julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de 

declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos 

requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED 

no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, 

v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016) Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, opino por conhecer, porém 

JULGAR IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a 

decisão tal qual foi lançada. Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 26 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-10.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA CAETANO LOURENCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como para Audiência de Conciliação designada 

para 20 de Março de 2018, às 13h45min.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001429-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINEIA DOS SANTOS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO GALLEGO OAB - MT0009809A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONNY ALVES DE SANTANA OAB - MT22158/O (ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE TANGARÁ 

DA SERRA VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS Autos n. 

1001429-41.2017.8.11.0055 Autor: REGINEIA DOS SANTOS NASCIMENTO 

Ré: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, acolhida a 

preliminar suscitada pela segunda ré, inexistindo nulidades a declarar, 

irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, 

passa-se à análise do mérito. A priori, no caso posto resta configurada 

relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, 

portanto restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema 

consumerista. Malgrado irresignação da parte adversa, por existir relação 

de consumo entre as partes, necessário é inverter-se o ônus da prova, 

com fundamento no 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois 

presentes os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência em relação 

ao reclamante. Vejamos: O autor afirma, em síntese, que não celebrou e 

sequer assinou qualquer contrato com a Instituição de Ensino. Contudo, 

relatou que a instituição incluiu seu nome/CPF no Sistema de Proteção ao 

Crédito. Afirma que apenas procurou a empresa requerida com a 

finalidade de conhecer os cursos oferecidos e também os preços 

praticados pela ré, porém, que não contratou com a promovida, motivo 

pelo qual pleiteia a declaração de inexistência do débito, bem como 

indenização pelos danos morais sofridos. Diante dessa negativa, cabe à 

ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em nome do autor, nos 

termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. A ré, em sua contestação afirma que diferente do que foi 

alegado pela parte autora, foi realizado o pagamento da primeira 

mensalidade, correspondente a matricula e que ao realizar o pagamento 

da matrícula, o aluno adquiriu o direito para utilizar os serviços prestados 

pela ré. Tal procedimento é descrito no contrato de prestação de serviços 

cientificado pelo acadêmico. Aduz que os serviços contratados pelo aluno 

foram prestados pela Instituição ré de forma correta, estando em 

consonância com o contrato firmado, não havendo qualquer conduta ilícita 

pela ré, e sim apenas a distorção dos fatos apontados pela autora com 

intuito de ganho pecuniário, ainda que não há solicitação de cancelamento 

da matrícula. Requer a improcedência da ação. Analisando o acima 

narrado, bem como a prova produzida nos autos e a distribuição do ônus 

probatório in casu, resta controversa a contratação pelo autor, a 

negativação advinda da cobrança por este e as consequências daí 

advindas. Neste cotejo, reputo assistir parcial razão ao autor. Uma vez 

invertido o ônus probatório caberia a ré demonstrar que a pactuação de 

fato ocorreu. Em que pese a ré alegar que houve contratação de seus 

serviços, não há qualquer comprovação da ocorrência destes no contrato 

de prestação de serviço juntado pela ré não há assinatura da autora, o 

que cientificaria sua anuência ao curso e efetiva matrícula. Não há juntada 

dos documentos necessários para efetivação da matrícula – documentos 

pessoais da autora, histórico e certificado de conclusão do segundo grau, 

entre outros. Ou seja, não demonstrou a promovida que a parte autora 

efetivamente se matriculou no curso em questão, razão pela qual 

imperiosa é a declaração de inexigibilidade do referido débito. É oportuno 

salientar que a falta de cautela da empresa em seu procedimento de 

contratação, acarretando a cobrança de pessoa que não contratou os 

serviços é ato ilícito que gera dever de indenizar. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

conforme julgado abaixo colacionado: [...].Todo aquele que se disponha a 

exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de 

responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços 

fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a 

inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao 

crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, 

independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é 

presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A 

indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere 

em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual 

foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a 

outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Na 

indenização por dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir da 

data do arbitramento. (Ap 149082/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/03/2015, Publicado no DJE 

11/03/2015) (grifo nosso). [...] O fornecedor tem o dever de conferir de 

modo adequado os documentos de identificação do contratante no ato da 

celebração do contrato, e, se se sujeita aos riscos de uma contratação 

mais célere e simples, a lhe proporcionar ganhos, deve arcar com as 

consequências de tal risco, respondendo pelos danos que possa causar 

a terceiros. (Ap 26910/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) 

[...] 1- Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, explicitamente 

albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, art. 14, o fornecedor de 

serviços responde objetivamente pelas vicissitudes empresariais que 

envolvem a prestação solicitada por meio de fraude. 2- A contratação de 

serviços mediante solicitação fraudulenta, longe de representar eximente 

indenizatória, evidencia falha na prestação dos serviços que testifica de 

modo insuperável a responsabilidade civil da Instituição Financeira que 

promove a negativação do nome de pessoa alheia ao negócio jurídico. 3- 

Deve ser mantido o valor indenizatório fixado na sentença quando há 

observação dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que o 

caso requer. (RI 62/2011, DR. DIRCEU DOS SANTOS, 1ª TURMA 

RECURSAL, Julgado em 04/05/2011, Publicado no DJE 02/06/2011) (grifo 

nosso). Nesse diapasão, não restando comprovado o contrato firmado 

entre as partes, necessária é a declaração de inexistência do negócio 

jurídico em relação ao autor. Ademais, considerando-se as circunstâncias 

do caso, de lesão aos direitos da personalidade deste (especialmente à 

sua imagem e nome), a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de 

danos morais a ser pago pela reclamada é justo. 3. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para: a) Declarar inexistente o contrato que dá lastro a negativação da 

parte autora, bem como declarar inexigível a cobrança deste advinda; b) 

Condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso – data da inscrição indevida 

– (cf. súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir do 

arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Extingue-se o feito com julgamento de 

mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 

de fevereiro de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 

2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001332-41.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE RODRIGUES DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001332-41.2017.8.11.0055 Reclamante: ELIENE RODRIGUES DE SOUZA 

PEREIRA Reclamada: VIVO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que [i]não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ademais, presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, e inexistindo preliminares a 

tratar, não havendo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. A 

priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de consumo, nos 

termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as 

normas referentes ao microssistema consumerista. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora foi negativada em órgão de restrição de crédito por 

ordem da ré, por uma dívida no valor de R$ 132,84 (Cento e trinta e dois 

reais e oitenta e quatro centavos), em 17/12/2016, conforme prova 

certidão anexa à inicial. Contudo, afirma que não possui esse débito, pois 

nunca o contratou. A ré, em sua peça contestatória, afirma a regular 

contratação entre as partes com a existência de contrato entre as partes - 

notória prestação de serviços e da aceitação das telas como meio de 

prova válida, afirma ainda inexistir provas da ocorrência de dano moral, 

bem como ilustra a existência de inscrição preexistente, o que atrairia a 

incidência da Súmula 385 do STJ, inexistindo dever de reparar in casu. 

Diante da afirmação autoral de que a dívida é inexistente e a negativação é 

indevida, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório, resta 

controversa a cobrança de valores advindos de serviço não contratado, a 

inclusão no cadastro de inadimplentes e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir parcial razão à autora. Uma vez invertido o 

ônus probatório, caberia a ré demonstrar que as cobranças em questão 

eram devidas, na forma do art. 373, II do CPC – ônus este do qual não se 

desincumbiu. Isso porque a ré não juntou aos autos nenhuma prova – 

mesmo que indiciária – de que tenha havido contratação prévia à inclusão, 

razão pela qual reputo inexistente tal relação jurídica, sendo necessário o 

cancelamento da inscrição desta decorrente. Entretanto, embora a 

inclusão no presente caso se mostre indevida, é certo que inexiste dever 

de indenizar, uma vez que há outra inscrições preexistentes - datado de 

29/06/2016 – por inadimplemento, neste caso, incide o entendimento 

sumulado do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcrito: Súmula 385 

do 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”. É justamente neste sentido o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, vejamos: 

[...] Além disso, em se tratando de devedor contumaz, negativado com 

vários registros de dívidas. Aplica-se ao caso a Súmula nº 385 do STJ: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado direito ao cancelamento”.(Ap 41660/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014) (grifo nosso). É importante 

ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova sequer 

de que a outra inscrição seria indevida, ao contrário, sequer alegou tal 

fato; assim, sem demonstrar que houve discussão judicial a seu respeito 

(no tocante a cobrança indevida), bem como ilustrar os motivos pelos 

quais as negativações são ilícitas, reputam-se devidas às citadas 

inscrições preexistentes. Em que pesem os argumentos da parte autora, 

entendo inexistir distinguishing – enquanto distinção do caso concreto e o 

paradigma adotado nesta decisão (Súmula 385 do STJ) –, isto porque os 

fundamentos do enunciado citado se adequam perfeitamente ao caso 

posto. É dizer, havendo inscrição anterior devida inexiste ofensa à honra 

subjetiva do devedor, embora seja possível cancelamento da inscrição 

posterior no caso desta ser indevida. Assim, necessário é o cancelamento 

da inscrição citada, embora seja inexistente o dever reparar em questão. 

3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos contidos na inicial para declarar inexistente a relação jurídica 

entre autora e ré (contrato de n. 0292365068), bem como determinar o 

cancelamento da inscrição no cadastro de inadimplentes desta relação 

jurídica decorrente. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 12 de fevereiro de 

2018. Karla Paloma Busato Juiza Leiga [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 12 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PATERNOST DE FREITAS OAB - MT14285/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(ADVOGADO)

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT0019462A (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT0017687A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 
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Processo: 1000933-12.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LEANDRO 

PATERNOST DE FREITAS REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 

9.099/95). Fundamento e 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 mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em síntese, a parte Reclamante 

requer de indenização por dano material e moral em razão de negativa de 

matérias para realizar procedimento cirúrgico para tratamento definitivo da 

LUXAÇÃO RECIDIVANTE GLENO-UMERAL, conforme recomendação 

médica, na qual teve custear o valor de R$8.390,00(oito mil trezentos e 

noventa reais), bem como sofreu um abalo psicológico pela inoperância do 

plano de saúde em um momento de urgência, razão pela qual requer o 

reembolso integral. Em sua defesa a reclamada assevera que, quando 

procurada pelo autor sempre disponibilizou médicos cooperados na 

especialidade do profissional que atendeu o Reclamante, não 

configurando assim a ilegalidade ventilado por este, uma vez que o plano 

de saúde apenas teria obrigação de ressarcir caso se tratasse de 

procedimento de urgência. Nega a existência de dano material, pugnando 

pela improcedência da ação. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. A lei federal nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e 

seguros privados de assistência à saúde, estabelece no art. 35-C, incisos 

I e II, critérios objetivos para se definir os casos de urgência e emergência 

que tornam obrigatória a cobertura do atendimento pretendido por quem 

contrata plano de saúde privado, dentro da amplitude do que foi pactuado. 

O inciso I define como de emergência os casos que implicarem risco 

imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado 

em declaração do médico assistente. O inciso II estabelece como de 

urgência os casos resultantes de acidentes pessoais ou de complicações 

no processo gestacional. Com efeito, verifico que há nos autos 

documentos aptos a comprovar que o pedido de realização de cirurgia da 

parte recorrida teria sido motivado por problema de saúde capaz de ter-lhe 

gerado risco imediato de lesão irreparável, assim declarado 

expressamente por médico, o que caracterizaria o caso como de 

emergência. Destarte, se o pedido de cirurgia diagnosticou, atestando 

expressamente a urgência e emergência do caso, sendo assim vislumbra 

ilicitude na negativa de cobertura por parte da Reclamada. Portanto, houve 

o cometimento de ato ilícito, e descumprimento de cláusula contratual por 

parte da Reclamada e, possível na espécie acolher o pedido consistente, 

ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 8.390,00 (oito mil 

trezentos e noventa reais). Já no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, 

considerando o longo período que a parte Reclamante permaneceu sem 

receber o que lhe era de direito, 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. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial para: a) condenar a empresa ré referente ao 

dano material a quantia de R$ 8.390,00 (oito mil trezentos e noventa reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e juros de 

mora de 1% a.m. a contar da citação; e b) condenar a reclamada ao 

pagamento em favor da parte Reclamante da importância 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., da citação válida. 

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o projeto de sentença a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 13 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011193-97.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

JAIR WIEDERKEHR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISAUTO COMERCIO DE SOM AUTOMOTIVO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão deferida por este Juízo. INTIMO a 

Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-42.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como para Audiência de Conciliação designada 

para 11 de Abril de 2018, às 14h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-10.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR GERALDO GOTARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1000862-10.2017.8.11.0055 Reclamante: ARTUR GERALDO GOTARDO 

Reclamado: OI MÓVEL S/A PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Da análise do caso trazido à apreciação, 

depreende-se que não há necessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com as provas documentais 

pertinentes à formação do convencimento do julgador, dispensando, pois, 

maiores ilações. Assim sendo, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, cabível o julgamento antecipado do pedido. Os 

reclamantes propuseram a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA e o faz sob 

o fundamento de que é titular da linha telefônica número (65) 3326-4411 

com o qual mantém contato particular e profissional. Afirma que após 

insistentes cobranças referentes a uma fatura já adimplida, que a 

promovida no mês de Dezembro cortou a linha telefônica do Requerente, 

cessando deste modo também a possibilidade do Requerente trabalhar 

com qualidade. Aduz que em razão da suspensão no fornecimento do 

serviço foi compelido a efetuar o pagamento em duplicidade da fatura, 

requerendo assim a devolução em DOBRO, devidamente corrigida e 

atualizada, da fatura paga em duplicidade do valor de R$ 127,76 e 

indenização por danos morais na monta de R$15.000,00. A parte 

promovida em sua defesa requer a improcedência da demanda alegando 

devido exercício regular do direito, afirmando que O bloqueio foi instalado 

no dia 15/12/2016 referente ao atraso no pagamento da fatura com 

vencimento em 14/11/2016, no valor de R$ 127,76, que ao contrário do 

alegado só foi paga em 23/01/2017. Aduz que foi realizada uma 

reclamação referente a mesma, porem o comprovante localizado não é 

válido, uma vez que o crédito não foi realizado em favor da empresa 

prestadora dos serviços, afirma que o terminal encontra-se ativo sem 

bloqueios, discorre ainda acerca da inexistência de dano moral – da 

diferença entre dano moral e mero aborrecimento, requerendo por fim a 

improcedência da demanda. Pois bem, verifica-se que a relação jurídica 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 273 de 617



entre as partes é advinda de prestação de serviços, estando sujeita sim 

aos ditames da legislação do Consumidor. Verifico que razão assiste ao 

promovente, pois, demonstrou de forma analítica a celeuma a que fora 

submetido pela promovida, tanto pelas insistentes cobranças de uma 

fatura já adimplida, quanto na suspensão do serviço de forma indevida por 

parte da promovida. O promovente logrou êxito em demonstrar que 

efetivamente pagou em 17/11/2016 a fatura no valor de R$ 127,76 em 

conformidade com o código de barras enviado pela promovida via SMS, e 

que, novamente efetuou o pagamento em 23/01/2017, em virtude da 

suspensão já anunciada. Com a edição do Código de Defesa do 

Consumidor extirpou-se o entendimento anterior de que não poderia o 

Judiciário intervir nos negócios jurídicos, permitindo um controle maior 

sobre os abusos eventualmente cometidos. O insigne jurista NELSON 

NERY JÚNIOR pondera: “A evolução dos tempos e as realidades que 

cercam as atividades econômicas estavam a reclamar pensamento 

diverso daquele insculpido como dogma da vontade sobre tudo aquilo que 

foi ajustado pelas partes contratantes. E o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078/90), no que respeita aos aspectos contratuais da 

proteção ao consumidor, rompeu com a tradição do direito privado, cujas 

bases estão assentadas no liberalismo que reinava na época das grandes 

codificações européias do Século XIX, para relativizar o princípio de 

intangibilidade do conteúdo do contrato, alterando sobremodo a regra 

milenar expressa pelo brocardo ‘pacta sunt servanda’ a enfatizar o 

princípio da conservação do contrato.” (Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor, pág. 273). In casu, resta perfeitamente caracterizada a 

condição do reclamante como consumidor e da empresa reclamada como 

fornecedora, nos ditames dos arts. 2º e 3º do CDC. Resta demonstrado 

nos autos a falha na prestação do serviço por parte da promovida que 

bloqueou inadvertidamente linha telefônica número (65) 3326-4411 

pertencente ao promovente, causando ao mesmo, indubitavelmente, 

danos. 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. No que tange à prova do 

dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a 

demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza 

compensatória, minimizando de forma indireta as conseqüências da 

conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da 

demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o 

denominado dano moral puro. Situação esta que decorre do fato do 

postulante não ter o serviço disponibilizado de forma adequada, apesar 

dos inúmeros pedidos administrativos realizados. O art. 186 do Código Civil 

preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. Igualmente, o art. 927 do diploma 

legal precitado estabelece que: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), 

causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo; hipóteses de incidência 

estas que se aplicam aos fatos descritos na exordial. Assim, comprovada 

a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa ré 

pela negligência na prestação dos serviços aos seus clientes, conduta 

abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de 

ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar. Nesse sentido 

são os arestos trazidos à colação a seguir: RECURSO INOMINADO: 

0002961-60.2015.8.16.0132 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE 

PEABIRU RECORRENTE: BANCO PAN S.A. RECORRIDO: GILSON 

CORDEIRO DOS SANTOS RELATORA: MANUELA TALLÃO BENKE 

RECURSO INOMINADO. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS 

QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMANTE EM 

NÃO PROVIDENCIAR A EMISSÃO DE NOVO CRV. DESCABIMENTO. 

COMPETÊNCIA DA REQUERIDA EM PROMOVER A BAIXA DO GRAVAME. 

ARTIGO 9.º DA RESOLUÇÃO N.º 320/09. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

FIXADO EM R$3.000,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. MULTA DIÁRIA 

FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

MINORAÇÃO INDEVIDA. VALOR NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA 

ESTIMULAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I. Relatório em sessão. II. Passo ao voto. Preliminarmente, no tocante ao 

pedido de concessão de efeito suspensivo, verifica-se que não estão 

presentes os requisitos autorizadores, eis que não se vislumbra 

possibilidade de dano irreparável ao recorrente (art. 43 da Lei 9099/95), 

pelo que nego efeito. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o 

recurso deve ser conhecido. No mérito, a sentença recorrida deve ser 

mantida por seus próprios fundamentos, na forma do que preceitua o art. 

46 da Lei 9.099/95. Restou incontroverso nos autos que a motocicleta 

ainda constava na certidão do Detran com alienação fiduciária pelo banco 

réu, mesmo tendo a parte autora quitado o contrato (fato não impugnado 

pelo réu), descumprindo assim o previsto no artigo 9.º da Resolução n.º 

320 do CONTRAN, que prevê o prazo máximo de 10 dias para realização 

da baixa do gravame após a quitação do veículo. Inclusive, conforme o 

documento juntado pelo recorrente em grau recursal (mov. 6.2), a baixa só 

veio a ocorrer recentemente, em 29/04/2016: A alegação de 

impossibilidade de proceder a baixa do gravame ante a conduta do 

reclamante em não providenciar a emissão de novo CRV não prospera, 

vez que, com a quitação do contrato, as financeiras devem proceder de 

imediato a baixa, através do SNG - Sistema Nacional de Gravame. O valor 

fixado por sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00 

? três mil reais) deve ser mantido, porque fixado segundo o prudente 

arbítrio do Juiz, que observou as circunstâncias do caso em concreto, em 

especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Quanto à 

imposição da multa por obrigação de fazer, não há irregularidade, tendo 

ela fundamento no art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil. O valor 

arbitrado (R$ 5.000,00 - cinco mil reais) não é diário e sim corresponde a 

uma penalidade única que incidirá no caso de descumprimento da 

obrigação no prazo de dois dias, não sendo excessivo, considerando-se 

que o reclamado é um banco e que a multa tem de ser expressiva para 

criar o efeito coercitivo da sanção aplicada. E por fim, considerando que a 

baixa do gravame é realizada através de um sistema operacional (SNG ? 

Sistema Nacional de Gravame), não se vislumbra que o prazo de dois dias 

seja exíguo. III. Dispositivo. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, 

por unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso. 

Restando vencido o recorrente, condeno-o ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação. Custas nos 

moldes da Lei Estadual nº 18.413/14. O julgamento foi presidido pelo 

Senhora Juíza Manuela Tallão Benke (com voto), e dele participaram os 

Senhores Juízes Camila Henning Salmoria e Marcelo de Resende 

Castanho. Curitiba, 09 de junho de 2016. MANUELA TALLÃO BENKE Juíza 

Relatora (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002961-60.2015.8.16.0132/0 - 

Peabiru - Rel.: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 09.06.2016). No tocante à 

fixação do valor a título de danos morais, pedido pelo autor no valor de R$ 

15.000,00, tenho que referido requerimento deve ser acolhido 

parcialmente. Na fixação do quantum, deve-se considerar, além da 

posição social do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o grau 

de dolo ou culpa e a tripla função de representar pena ao infrator, o 

caráter pedagógico e a compensação ao lesado, observando-se sempre 

que a indenização por dano moral não pode erigir-se em causa 

determinante de enriquecimento sem causa. O valor estimado e pedido 

pelos reclamantes se mostra exagerado, merecendo reavaliação. Para 

fixação do quantum, atento às diretrizes acima alinhadas e o valor 

lançado, concluo que o valor equivalente a R$ 4.000,00 se mostra 

suficiente para os fins a que se propõe a indenização. 3. DISPOSITIVO: 

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O 

PEDIDO contido na inicial, para: a) Condenar a promovida OI S/A a pagar 

ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, 

sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

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

arbitramento (Súmula 362 – STJ); b) Condenar a ré à repetição do valor 

pago pelo promovente no valor de R$ 127,76 de forma dobrada, que 

perfaz a monta de R$ 255,52, a ser devidamente corrigido monetariamente 

pelo INPC e com juros de 1% a.m. a partir do desembolso. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 28 de dezembro de 2017. 

Karla Paloma Busato Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 05 de janeiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000276-36.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILIO HENRIQUE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como para Audiência de Conciliação designada 

para 09 de Abril de 2018, às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001082-08.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY KELVI RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

PATRICIA RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MERILLY LAIS SAVAN SOARES OAB - MT0021474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM KHALIL OAB - MT6487/O-O (ADVOGADO)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001082-08.2017.8.11.0055 REQUERENTE: PATRICIA 

RODRIGUES DE LIMA, JOHNNY KELVI RODRIGUES DE LIMA REQUERIDO: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 

do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO O caso se refere ao pedido de indenização por danos 

morais, visando as partes Reclamantes serem compensadas pela falha na 

prestação do serviço da Reclamada, ante ao atraso na entrega do imóvel 

adquirido. 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. 

Dos autos, verifico que o prazo para a entrega do imóvel era 22/07/2015, 

de acordo com o contrato digitalizado com a contestação. Ademais, a 

própria Reclamada em sua defesa afirma que houve atraso na entrega da 

obra, afirmando que a entrega somente se deu em 29/06/2016. Em que 

pese às alegações da Reclamada de que o atraso na entrega do imóvel foi 

por motivos alheios a sua vontade, esta não comprova cabalmente. 

Portanto, os argumentos lançados em defesa não são suficientes para 

elidir a responsabilidade pelo pagamento de indenização por atraso na 

entrega do bem contratado. Pela teoria do risco do empreendimento, todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de 

consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 

bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Configurado o 

ato ilícito, por ele deve responder a Reclamada, devendo o valor da 

condenação traduzir justa reparação, que observe a necessidade de 

prevenção, punição e educação do ofensor. Ante o exposto, rejeito as 

preliminares e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais) a cada um dos reclamantes, a título de indenização por danos 

morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, 

na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra 08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-12.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LOURENCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como para Audiência de Conciliação designada 

para 11 de Abril de 2018, às 14h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000370-81.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE NERI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, da decisão 

proferida nos autos, bem como para Audiência de Conciliação designada 

para 19 de Abril de 2018, às 08h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO KROETZLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILKER CHRISTI CORREA OAB - MT0012228A-O (ADVOGADO)

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO)

JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA OAB - MT0016261A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARION PALACE HOTEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000740-94.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUCIANO 

KROETZLER REQUERIDO: MARION PALACE HOTEL LTDA - ME Vistos etc., 

Dispenso o relatório (artigo 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MERITO Noticia a parte Reclamante que é 

credora da parte ré, na importância de R$10.000,00 (dez mil reais), 

representada por uma cártula de cheque nº 000062, emitida em 

03/12/2015, devolvida por insuficiência de fundos. Requer, ao final, a 

condenação da parte Reclamada ao pagamento do saldo devedor, 

acrescido dos consectários legais. O cheque, como título de crédito, é 

dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação 

jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos 

termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento 

da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o 

título líquido, certo e exigível. Assim, uma vez comprovado pela parte 

Reclamante a subsistência da dívida, representada pela cártula de 

cheque, cumpria à parte ré provocar o contraditório demonstrando fato 

extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor, nos termos do 

artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, portanto, o pedido ser 

julgado procedente. No que tange aos danos morais, em que pesem os 

argumentos expedidos pela parte Autora, no sentido de haver o 

reconhecimento da responsabilidade civil do réu, por ter lhe ofendido a 

honra, reconheço que a conduta praticada não consiste violação ao seu 

patrimônio moral. Ademais, é firmo o entendimento que se consolida no 

âmbito dos tribunais pátrios no sentido de que, nas relações contratuais, 
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eventuais abusividades de cláusulas, por si só, não são aptos a gerarem 

indenização por danos morais. Ante o exposto, reconheço a revelia da 

parte Reclamada, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95 e com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido para condenar a ré ao pagamento do valor de R$10.000,00(dez mil 

reais), referente ao valor principal do cheque acostado nos autos, 

acrescido de juros 1% a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) 

a partir do vencimento do título. Sem custas e honorários (art. 55, parte 

inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à 

homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, 

na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra 10 de fevereiro de 2018 Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000620-51.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimo a Parte Reclamante para se manifestar requerendo o que entender 

de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010980-91.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MARIA DE AZEVEDO VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 8010980-91.2015.8.11.0055 Embargante: Banco Itaú BMG 

Consignado S/A. Embargada: Patrícia Maria de Azevedo Vargas PROJETO 

DE SENTENÇA 1. Relatório: Dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. Fundamentos: Inicialmente é importante explanar que os 

presentes embargos tramitam pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto são orientados pelos princípios da simplicidade e 

celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, 

diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as 

disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida 

em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, 

consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz 

leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor deste 

Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, 

esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Em síntese, a irresignação da embargante refere-se ao montante do valor 

atribuído às astreintes no presente processo, e a necessidade de 

intimação pessoal do devedor pelo descumprimento da obrigação de fazer 

(cf. Súmula 410 do STJ). Ilustra que o valor seria desarrazoado e 

excessivo, razão pela qual pleiteia o acolhimento dos presentes embargos 

e, consequentemente, a extinção da execução com fulcro no art. 52, IX, 

“b”, da Lei 9.099/95. No que tange ao objeto da execução, cumpre, 

inicialmente, ressaltar que não há dúvida de que a imposição de astreintes 

nas obrigações de fazer ou não fazer tem como finalidade o cumprimento 

da determinação judicial, em consonância com o disposto no art. 536 c/c 

537, §1º, inc. I, todos do Código de Processo Civil, 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. Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá 

ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na 

sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e 

compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para 

cumprimento do preceito. § 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; De fato, a decisão 

judicial poderia se tornar inócua caso a obrigação de fazer ali determinada 

não fosse cumprida, sendo protelada ad aeternum, ou, no caso de 

descumprimento, o credor não fosse ressarcido pelas perdas e danos. No 

caso dos autos, a medida visou compelir a executada/embargante a 

suspender os descontos indevidos realizados no salário da 

exequente/embargada. Entretanto, a exequente/embargada alega que a 

decisão não foi devidamente cumprida mesmo após a expedição de ordem 

judicial em sentido contrário, o que deu causa ao direito da exequente de 

exigir o pagamento da multa por meio de execução. Neste contexto, a 

exequente pleiteou a execução dos valores decorrentes da referida multa, 

fato que implicou na oposição de embargos à execução. Não há dúvidas 

de que a imposição da multa no presente caso se mostrou medida 

imprescindível para o cumprimento da decisão liminar exarada pelo 

magistrado Supervisor deste Juizado Especial (cf. ID n. 6329567 e 

6329584), uma vez que tal medida apenas poderia ser cumprida pela 

embargante. Ademais, resta notória a recalcitrância no cumprimento da 

medida, como bem demonstra a embargada em diversas manifestações 

em juízo. Portanto, é inequívoco que o expressivo valor atribuído a multa 

coercitiva decorreu da conduta negligente da embargante que se 

recusava, inadvertidamente, a cumprir a decisão judicial. Deste modo, em 

razão do caráter preventivo e pedagógico que são correlatos a natureza 

jurídica da referida sanção, é imprescindível a manutenção do quantum 

indenizatório. Nesse sentido: [...] A astreinte é fixada visando a compelir a 

parte cumprir a determinação judicial devendo ser mantida quando não se 

verifica motivo para seu afastamento. (Ap 159250/2016, DESA. MARIA 

HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 17/02/2017) [...] Não 

há que se falar a redução da multa diária (“astreintes”) quando a sua 

majoração decorreu de descumprimento de ordem judicial. (Ap 5579/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 12/07/2016) Por fim, 

considerando que houve intimação do devedor – por diversas vezes – na 

figura de seus advogados (que inclusive se manifestaram nos autos), na 

forma do art. 513, §2º, I do CPC, não há falar em nulidade da multa 

coercitiva aplicada nos autos. 3. Dispositivo: Ante o exposto, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os presentes embargos, com fundamento no 

art. 487, inc. I do Código de Processo Civil. Outrossim, opino por confirmar 

a tutela antecipada alhures deferida. Sem custas nesta fase (Lei n. 

9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará 

da Serra/MT, 19 de fevereiro de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo 

Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 19 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O 
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processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000601-45.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MILIDIEISSE CRISTINA DA SILVA NICOLINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000601-45.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MILIDIEISSE 

CRISTINA DA SILVA NICOLINI REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 

38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. Mérito. 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 Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. O caso se refere a reclamação 

com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por 

danos morais formulada pela parte Reclamante visando ver-se 

compensada pela falha na prestação de serviços da Reclamada ante a 

negativação indevida de seu nome junto ao SERASA. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a legitimidade da inserção do nome da 

parte Reclamante no cadastro de inadimplentes, tendo em vista que noticia 

ter cumprido com o acordo pagando a fatura no dia 13 de Junho de 2017 

no valor avista de R$ 6.860,02 (seis mil e oitocentos e sessenta reais e 

dois centavos), que ao não ser computada pela Reclamada, ocasionou 

anotação junto ao SERASA. Em defesa a Reclamada aduz que a situação 

não enseja reparação indenizatória uma vez que nunca recebeu, que 

ocorreu inconsistência bancaria. Destaco que a tomada de providências 

alegada pela Ré ocorreu somente após o deferimento da medida liminar 

que determina a suspensão da negativação junto aos órgãos de proteção 

ao crédito. 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 às Reclamadas 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 verifico que são verossímeis as 

alegações autorais. De fato o pagamento do boleto e não foi computado 

pela Ré, ocasionando a negativação junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. Ademais, não cabe à reclamada impor responsabilidade que lhe 

cabia em desfavor de evento de terceiro, não merece guarida. No caso, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço 

possa se desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Finalmente, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da 

Reclamante indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, 

comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder 

pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Ante o exposto, nos termos do artigo 

487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) tornar 

definitiva a antecipação de tutela deferida; b) declarar a inexistência do 

débito e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% 

a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta 

data (súmula 362 do STJ). Oficie-se ao SERASA determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra, 09 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-92.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WADSON NUNES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001445-92.2017.8.11.0055 REQUERENTE: WADSON NUNES 

DE ALMEIDA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Relatório 

dispensado. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. MÉRITO 

O caso se refere à indenização por danos morais e materiais, visando a 

Reclamante ser compensada pela falha na prestação do serviço da 

Reclamada, diante do fato de ter efetuado o pagamento de contrato de 

seguro no cartão de crédito, contudo foi notificada que a parcela não 

havia sido efetuada, alegando que o cartão estava com a validade 

vencida, porém informa na inicial que o cartão está com data de 

vencimento para 2020. Em que pese às alegações da parte autora, a 

reclamada em contestação comprovou a legalidade da recusa do 

pagamento pelo cartão, demonstrando que não ter sido efetuado o 

pagamento da fatura foi única e exclusiva do consumidor que não se 

atentou para digitar o número correto, mas sim data de validade diversa, 

conforme apresenta a tela sistêmica. Nos termos do Art.14, § 3º, do CDC, 

o fornecedor será responsabilizado quando restar comprovado a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que descaracteriza a 

responsabilidade civil da ré. No caso em analise, não vislumbra a 

responsabilidade por parte da Reclamada, visto que o infortúnio 

vivenciado pelo autor deu-se por sua culpa. Diante disso, a parte 

requerida agiu no exercício regular de um direito, pois o pagamento não foi 

identificado por erro da própria parte autora, que digitou a data de validade 

incorreta. Ante exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, inciso I do 

Novo CPC 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. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra 18 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANDO ARAUJO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DIEGO FABRINNY PIMENTA BRAGA OAB - MT0015866A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000342-50.2017.8.11.0055 REQUERENTE: SILVANDO 

ARAUJO DA SILVA REQUERIDO: SERASA S/A., CONFEDERACAO 

NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO fundados na 

omissão e contradição ocorrida na sentença, no que se refere ao 

julgamento da demanda por ausência das condições da ação. Em que 

pese as considerações da embargante, não prosperaram os embargos, 

tendo em vista que foram apreciadas todas as questões jurídicas 

suscitadas pelas partes, inexistindo qualquer obscuridade, contradição ou 

omissão no julgamento. E, dessa forma, ausentes, portanto, as hipóteses 

previstas no art. 1.022, incisos I e II, do CPC. A pretensão da embargante é 

rever a matéria já decidida e enfrentada na sentença. Impossibilidade de 

reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. Ora, 

a não concordância com a decisão, não significa que essa seja omissa ou 

contraditória, não se prestando os embargos como meio de novo 

julgamento. Apresentadas as razões necessárias à solução da 

controvérsia mostra-se inoportuno a apresentação de embargos para fins 

de prequestionamento, já que não é imposto ao julgador se manifestar 

quanto a todos os artigos citados. Inclusive, o prequestionamento não está 

entre as hipóteses de cabimento do presente recurso. Assim decidiu o 

STJ: “Mesmos nos embargos de declaração com o fim de 

prequestionamento, devem se observar as lindes do art. 1.022 do CPC 

(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana, 

integrativa a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil para 

o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma, Resp. 13.843-0-SP, Edcl, rel. 

Ministro Demócrito Reinaldo). Desse modo, não há que se falar em 

omissão, quando suscitados os elementos de convicção para julgamento 

da causa, em perfeita adequação ao princípio inserto no artigo 371 do 

CPC, c.c. art. 38, da Lei nº 9.099/95. Ante o exposto, conheço dos 

Embargos, e os JULGO IMPROCEDENTES, com fulcro no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95 c/c 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Transitada em 

julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) 

dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza 

Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. 

Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra 

18 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001349-77.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA PIANNA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE RUTE RIETH OAB - MT0010301A (ADVOGADO)

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO)

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001349-77.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUZIA PIANNA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

PRELIMINAR Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde 

do processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. DO MÉRITO No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. O 

caso se refere ao pedido de inexigibilidade de débitos c/c indenização por 

danos morais e tutela antecipada formulado pelo Reclamante, visando ser 

compensado pela falha na prestação do serviço da Reclamada, diante do 

fato da cobrança de valores referentes a recuperação de consumo em 

face de irregularidade constatada na UC. De outro lado, a parte reclamada 

alega que procederam vistoria no sistema de medição de energia elétrica 

do imóvel em comento e detectaram a existência de irregularidades, bem 

como que houve a realização de laudo pericial no medidor por órgão 

federal independente e imparcial (INMETRO/IPEM). Entretanto, não carreou 

aos autos a mencionada prova, pois os laudos existentes neste processo 

foram elaborados e assinados por técnicos do Laboratório de Ensaios de 

Medidores Eletromecânicos (LEMEM) e empresa RELUZ (Serviços Elétricos 

Ltda.), de modo que se trata de documento produzido de forma unilateral, 

sem força o suficiente para comprovar que anomalia constatada gerou um 

consumo a menor, ao ponto de resultar um crédito de R$ 8.022,21 (oito mil 

e vinte dois reais e vinte e um centavos), conforme fatura eventual 

apresentada. Diante disso, por mais que existam regulamentos 

possibilitando o exercício de autotutela, não há como coadunarmos a 

descarada violação às garantias Constitucionais, em especial o direito de 

ampla defesa e da presunção de inocência. Além do que, a própria 

regulamentação da ANEEL, em seu art. 37 impõe à Concessionária além de 

direitos, deveres, os quais não se têm notícia do cumprimento, que é 

senão o dever de verificar periodicamente os medidores de energia 

elétrica instalados na unidade consumidora. Assim, se a própria 

Concessionária não cumpre a regulamentação, não há porque imputar ao 

consumidor o ônus de eventual irregularidade no medidor, pois não é 

razoável que permaneça comodamente por meses sem verificar os 

medidores e depois venha por todo esse tempo proceder revisão do 

faturamento que alcança valores significativos, quando não 

estratosféricos, tornando-se a mais das vezes impagáveis. Frise-se, que 

da análise do histórico de consumo do medidor instalado na residência da 

parte Reclamante, não há sequer redução brusca no consumo a fim de 

levar a conclusão quanto a existência de eventual fraude a fim de 

beneficiar o consumidor, o que gera completa incerteza em ter havido 

alguma apropriação indevida de energia elétrica pelo autor, considerado o 

período como um todo. Ainda, não obstante a alegação da Reclamada de 

ter sido constatado na inspeção realizada por seus funcionários eventual 

irregularidade, inexiste nos autos qualquer elemento de prova que nos 

leve a concluir tenha ele concorrido para fraudá-lo, a fim que passasse a 

não registrar o consumo correto de energia elétrica, beneficiando-se com 

o pagamento a menor. Registra-se ainda, que o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Assim, tratando-se de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores previstas 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora, o 

que não verifico nos presentes autos, pois ela é quem dispõe de recursos 

técnicos necessários à comprovação de suas alegações. Também, não é 

razoável que a Concessionária de Energia inspecione e proceda a 

averiguação do suposto vicio, sem a presença do titular da unidade 
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consumidora ou sem ao menos verificar em um primeiro momento se além 

da constatação da violação outros fatores também possam ter contribuído 

para a eventual redução do consumo. Desse modo, não se pode 

reconhecer como legítimo o ato administrativo praticado pela empresa 

Reclamada, posto que, independentemente do motivo que levou o medidor 

registrar um consumo menor do que àquele usualmente utilizado, que 

frise-se, NÃO É O CASO DOS AUTOS, tal fato não pode ser imputado 

unilateralmente ao Consumidor, que merece sim, esclarecimentos acerca 

do por que das variações desses registros, que, diga-se de passagem, 

por si só não são suficientes a comprovar eventual desvio de energia 

elétrica. Nesse sentido, o julgado: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA 

ACERCA DA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE FORMA IRREGULAR. O conjunto 

probatório produzido nos autos demonstra que o autor foi cobrado por 

débito oriundo de recuperação de consumo, em função de suposta 

irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, cobrança a qual é 

objeto da presente lide. Embora os atos da concessionária gozem de 

presunção de veracidade, caberia à ré demonstrar que, mesmo diante da 

violação do medidor de energia, o autor teria se beneficiado da suposta 

fraude ou irregularidade, ou que a cobrança durante o período irregular 

teria ocorrido a menor ao serviço efetivamente prestado. Diante da 

ausência de provas nesse sentido, é impossível apurar a existência de 

consumo a recuperar, já que inviável averiguar se o autor teria se 

aproveitado da situação, e efetuado pagamento menor que o devido. Isto 

porque a ré não trouxe aos autos o histórico do consumo de forma 

integral, relativo ao período de consumo após a troca do medidor, visto 

que tal prova seria imprescindível para verificar se o faturamento teria 

aumentado ou diminuído depois de sanada a fraude, já que poderia 

demonstrar a diferença do consumo entre o período irregular e o regular. 

Mesmo intimada para fazê-lo, a ré não se manifestou, quedando-se inerte 

quanto à produção de tal prova. Assim, diante da ausência de provas das 

alegações da ré, considerando-se ainda a inversão do ônus da prova, por 

tratar-se de relação consumeirista, é caso de desconstituir o débito que 

está sendo cobrado do autor, como bem julgou a sentença recorrida, 

razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida na íntegra. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004614210, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado 

em 13/03/2014). Logo, a suposta irregularidade encontrada no aparelho de 

medição de consumo de energia, isoladamente considerada e sem a 

observância do devido processo legal ou a demonstração do efetivo 

envolvimento da parte Reclamante no fato, não possui o condão de 

imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da diferença a maior 

encontrada, porquanto constitui elemento probatório de intensa fragilidade. 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, 

que não se desincumbiu a contento de comprovar a prática de fraude pela 

parte Reclamante, tampouco a efetiva existência do defeito que teria 

ensejado o faturamento a menor, o que não é o caso dos autos, estando 

pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que 

essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se 

mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor, nos 

termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do CDC. Em relação aos 

danos morais, não ficando demonstrado nos autos o efetivo corte de 

energia elétrica no imóvel da Reclamante e, tampouco, a negativação do 

seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, ocorrendo somente a 

inserção do valor apurado como recuperação de consumo, caracteriza 

apenas, mero aborrecimento, não configurando o dano moral pleiteado, 

pois as pequenas contrariedades da vida, os dissabores, não são tidos 

como causa de indenização econômica. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: 

a)DECLARAR inexistente a cobrança da fatura de recuperação de 

consumo no valor de R$8.022,21 (oito mil e vinte dois reais e vinte e um 

centavos). Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Lauriane Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo necessário as cautelas de estilo. Tangará da Serra-MT 17 de 

fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-69.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE MILENE LAMIM OAB - MT12109-O (ADVOGADO)

MARCELO BARBOSA DE FREITAS OAB - MT0010055A-O (ADVOGADO)

DONIZETI LAMIM OAB - MT0004449A (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000095-69.2017.8.11.0055 REQUERENTE: ADRIANO GOMES 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Adriano Gomes da Silva ajuizou ação de indenização 

por danos morais e materiais em face de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S.A, narrando, em síntese, que no dia 03.03.2017, 

após forte chuva a fiação da rede elétrica ficou com altura inadequada. 

Continua relatando que no mesmo dia um veículo automotor de propriedade 

da defesa civil do município de Brasnorte passou pelo local e, por 

consequência, arrebentou a fiação da rede elétrica, deixando-o sem 

serviço. No mesmo instante efetuou contato com a requerida, solicitando o 

reparo o que não o fez, pois o requerente tinha que realizar a aquisição de 

um novo padrão. Aduz por fim, que sua energia foi restabelecida no dia 

seguinte. Postula a procedência da ação, com a condenação da ré em 

danos morais e materiais. Citada, a requerida apresentou contestação. 

Disse que não há que se falar em responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica, na medida em que a suspensão dos serviços se deu por 

culpa exclusiva de terceiros. Mencionou também, a inocorrência do dano 

moral. Houve impugnação. Relatei sucintamente. Fundamento e decido. Ab 

initio, cumpre esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as 

partes trata-se de típica relação de consumo. Quanto ao mérito, 

incontroverso nos autos a ocorrência do fato que deu ensejo à presente 

ação, consistente na interrupção do serviço de energia elétrica em razão 

de um caminhão ter se enroscado nos fios. Por sua vez, alega a 

demandada a exclusão de responsabilidade diante da culpa de terceiro, 

qual seja, o caminhão que arrancou os fios, causando queda de energia e 

os mencionados prejuízos de ordem material. A Constituição Federal, em 

seu artigo 37, parágrafo 6º, adotou a teoria do risco administrativo, no 

sentido de que a vítima fica dispensada de provar a culpa da 

Administração; esta, por sua vez, só poderá se eximir total ou 

parcialmente da responsabilidade se demonstrar a culpa exclusiva da 

vítima no evento danoso, caso fortuito ou força maior, senão 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, ao seguinte: (…); § 6º - 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. (...)”. Portanto, a suposta responsabilidade da 

empresa pelo infortúnio deve ser analisada sob o prisma da teoria objetiva. 

Assim, faz-se necessária somente a comprovação do nexo de 

causalidade entre o dano e a conduta da demandada, independentemente 

de dolo ou culpa. O importante é verificar, para o ressarcimento, se 

ocorreu o evento, emanando dele o prejuízo; em tal ocorrendo, o autor do 

fato causador do dano é o responsável. A requerida busca eximir-se da 

responsabilidade alegando a ocorrência de culpa de terceiro, sustentando 

que o rompimento dos cabos teria sido provocado pelo caminhão, que 

ocasionou a danificação do padrão de energia da unidade consumidora, 

com a consequente ausência de energia elétrica. Da análise dos autos, 

percebe-se que o conjunto probatório constante confirma a queda dos 

fios foi provocada pelo veículo automotor que passou no local. Assim, 

entendo que aqui, não cabe a condenação da requerida no ressarcimento 

dos danos materiais, visto que os prejuízos narrados foram causados por 

terceiro. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova que demonstrem a 

altura inadequada da fiação da rede elétrica, muito menos a comunicação 

deste fato no serviço de atendimento ao cliente – sac. No que tange ao 

simples demora no restabelecimento dos serviços não gera o direito à 

indenização por danos morais, uma vez que a requerida não é obrigada a 

instalar padrão de energia de forma gratuita. Menciona-se, que é definido 
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pela legislação especial, que até o ponto de entrega a responsabilidade 

pelas instalações elétricas é da Concessionária, devido a isto, é que a 

Concessionária informou ao requerente para que providenciasse a 

compra de um padrão, para que o fornecimento de energia elétrica fosse 

restabelecido. Frisa-se que a regularização o padrão é obrigação do 

requerente, posto que se encontra após o ponto de entrega. A legislação 

setorial especial atribui ao próprio usuário à responsabilidade por tais 

instalações com fundamento nos artigos 14, da Resolução número 

414/2010 da ANEEL. “Artigo 14. O ponto de entrega é a conexão do 

sistema elétrico da distribuidora com a unidade consumidora e situa-se no 

limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade 

consumidora, vedada a passagem aérea ou subterrânea por vias públicas 

e propriedades de terceiros, exceto quando: (...)” Grifamos Nesse sentido, 

a determinação constante no art. 15, da Resolução Normativa 414/2010 

“ANEEL”, in verbis: Art. 15. A distribuidora deve adotar todas as 

providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu 

sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua 

responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e 

regulamentos aplicáveis (grifamos). Dessa forma, comprova-se que a 

requerida não praticou nenhuma ilegalidade na demora do 

restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora, ante a 

necessidade de adequações necessárias no padrão para que a 

Concessionária restabelece o fornecimento de energia, visto que é defeso 

a Concessionária de serviços públicos prestar serviços inadequados 

Assim, convém ressaltar que se mostra totalmente impertinente a alegação 

do requerente de desídia da Requerida quanto à demora no fornecimento 

de energia, bem como ficou que os demais danos foram causados por 

terceiro. Isto posto, por todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO do 

Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito por parte da Reclamada. 

Decisão sujeita à homologação do Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Intime-se. Com o transito em 

julgado, nada sendo reclamado, arquive-se. Às providências. Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA GOMES WAKOMOIZOKERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT0017657A (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 TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000780-76.2017.8.11.0055 REQUERENTE: LUCINDA GOMES 

WAKOMOIZOKERO REQUERIDO: VIVO S.A. Visto, ect. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO A parte Reclamante alega não possuir débito algum 

com a Reclamada, desconhecendo a origem dos débitos que ensejaram as 

anotações junto ao SPC/SERASA. Diante da negativa de débitos e 

evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar 

inequivocamente a relação jurídica entre as partes e a legalidade do 

débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, 

do NCPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez. Os 

documentos trazidos pela Reclamada em contestação não comprovam 

relação contratual, a qual foi negada pelo Autor na inicial. A reclamada não 

juntou aos autos qualquer documento que comprovasse minimamente o 

contrato entre as partes, uma vez que as telas trazidas em contestação 

encontram-se ILEGÍVEIS. Se se veicula fato negativo, a incumbência pelo 

ônus probatório transfere-se à reclamada, ou mesmo pode-se se 

desincumbir pelo ônus da contraprova. Assim não fez, deixando a 

questão no campo das meras alegações: sabe-se que alegar e não 

comprovar é o mesmo que não alegar (allegatio et non probatio quasi non 

allegatio). No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, 

portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no 

artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. 

Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o prestador do 

serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se 

não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no presente 

caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da parte 

Reclamante indevidamente aos anais de proteção ao crédito, restando, 

pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, 

responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima 

por eventuais danos experimentados de forma injusta. Insta ressaltar que 

a anotação indevida realizada por credor em cadastro de inadimplentes, 

nos casos em que o indivíduo tiver anterior registro nos órgãos de 

proteção ao crédito, não gera indenização por danos morais. Nessas 

situações, é garantido o direito ao pedido de cancelamento da 

negativação. Ademais, de acordo com o recente posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ - REsp: 1386424 MG 2013/0174644-5, 

Relator: Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 27/04/16), a 

súmula 385/STJ não é aplicável apenas as negativações provenientes dos 

órgãos responsáveis pelos cadastros de proteção ao crédito 

(SPC/SERASA). Importa consignar que a parte Reclamante possui outras 

anotações junto ao SPC/SERASA, no entanto, todas são supervenientes à 

discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida 

Súmula, a existência de outros apontamentos posteriores, como no 

presente caso, são levados em consideração para fixação do quantum, 

dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. No caso, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a)condenar a 

Reclamada em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária 

(INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ) Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz 

Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane Auxiliadora 

Pinheiro Juíza Leiga Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do Art. 40 

da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra 18 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001068-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARLA RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-26.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO LADEIA TRETTEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN OAB - MT0014551A 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

VALNICEIA MARIA PICOLI (REQUERIDO)

Fazenda Pública Municipal de Tangará da Serra (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO)

Alberto Fernando Santa Rosa Ambrosio OAB - MT0012976A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada pelos Reclamados. 

INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001351-47.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON WONEI DA SILVA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA OAB - MT23443/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ceres Bilate Baracat OAB - MT0012869A (ADVOGADO)

ERIK JUNIOR NEVES BARACAT OAB - MT0018525A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamada para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001357-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DRIELLY GLENDER ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TONY TURISMO E AGENCIA DE VIAGEM EIRELI - ME (REQUERIDO)

West Central (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT0008934A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001547-17.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001551-54.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação apresentada. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001035-34.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIOMAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade da Contestação. INTIMO a Parte Reclamante 

para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001501-28.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA LEITE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos de Declaração. INTIMO a Parte 

Reclamante para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010845-79.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DARCIOMAR PAULO PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (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)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Executada não comprovou nos autos 

a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011938-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON BORSATO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARIA DAISE PIRES GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO)

DARCIOMAR PAULO PERIN (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que, apesar de intimada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001281-30.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERINI & CIA. LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CRISTINA SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 11951118. DESIGNE-SE nova data para 

realização de audiência de conciliação. Intimem-se todos. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000341-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 

âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 
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IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11878019. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001243-18.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO WAGNER ZAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante formula pedido para cumprimento de decisão que 

determinou aos reclamados a disponibilização ao reclamante do 

procedimento/medicamento necessário para o acompanhamento do seu 

quadro clínico bem como para que preste o acompanhamento que o caso 

recomendar, seja medicamentoso, ambulatorial, ou cirúrgico. Devidamente 

intimados para dar cumprimento ao mandamento judicial, sob pena de 

bloqueio de valores, os reclamados deixaram de fazê-lo, razão pela qual 

sobreveio o pedido de bloqueio de verbas públicas visando o cumprimento 

da tutela específica concedida nos autos. Eis a síntese do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. O pedido de bloqueio de verbas públicas, em 

casos como o presente, comporta acolhimento não obstante referido 

pedido pareça, em um primeiro momento, contrastar com normas 

constitucionais afetas à execução contra a Fazenda Pública. Como é 

cediço, o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público é inalienável, 

submetendo-se a execução contra aqueles entes ao rito excepcional 

previsto na Constituição Federal, o chamado regime de precatórios. 

Ademais, o artigo 100, §6º da CF autoriza o sequestro de verbas públicas 

apenas em caso de preterição do direito de precedência na ordem dos 

pagamentos de precatórios judiciais ou no caso de não alocação 

orçamentária do valor necessário ao pagamento de um precatório. Assim, 

seja num caso ou no outro, a Constituição autoriza apenas e tão somente 

o sequestro da exata quantia necessária ao adimplemento do débito 

preterido. No entanto, o caso posto em debate alude à prestação de 

tratamento de saúde (medicamentoso, ambulatorial ou cirúrgico) a pessoa 

carente que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os seus 

custos, cuja sentença de procedência já encontrou seu trânsito em 

julgado. Sendo assim, a análise da pretensão deve ser realizada, nesta 

sede, de forma a conciliar dois direitos fundamentais agasalhados na 

Constituição: o da indisponibilidade do patrimônio público e o regime 

especial de execução contra a Fazenda Pública por intermédio do regime 

de precatórios (art. 100) e outros concernentes à dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º, caput) e à saúde (art. 196, 

caput), igualmente assegurados na Carta Magna, cabendo então, ao 

Julgador, harmonizar os direitos em tensão, a partir do pressuposto da 

igual dignidade normativa dos dispositivos da Constituição. Diante de um 

contexto como o delineado nos autos, fatalmente o julgador se verá 

obrigado a afastar a incidência de uma norma ou princípio constitucional a 

fim de dar efetividade a outro que, naquele caso concreto, se revela mais 

importante. Com esse espírito, a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de 

Justiça vem admitindo de forma reiterada a determinação de bloqueio de 

verbas públicas em casos que envolvam questões de saúde onde exista 

recalcitrância dos órgãos públicos em prestar atendimento adequado aos 

administrados que não disponham de renda suficiente para arcar com o 

tratamento necessário. Em casos dessa estirpe, considera-se a 

prevalência daqueles postulados antes mencionados frente ao interesse 

financeiro do Estado, fator que legitima a tomada da medida. Outrossim, a 

medida tem como amparo legal o art. 497 do CPC de 2015, que coloca à 

disposição do juiz algumas medidas coercitivas visando o completo 

adimplemento da obrigação de fazer imposta na decisão judicial. Nesse 

passo, importante ressaltar que as medidas ali previstas são meramente 

exemplificativas, não estando o julgado adstrito apenas àquelas hipóteses 

legais, podendo muito bem adotar outras medidas que reputar mais 

eficazes. No caso em testilha, diante da prevalência do direito à vida e à 

saúde ostentado pelo reclamante em relação ao direito meramente 

patrimonial defendido pelos reclamados, aliado à recalcitrância destes 

últimos em cumprir e promover o adequado tratamento de saúde da 

promovente, o bloqueio de verbas públicas na quantidade exata para o 

cumprimento da tutela específica se revela a medida mais adequada. Com 

efeito, a simples advertência de que poderia ocorrer o bloqueio revelou-se 

ineficaz para compeli-los ao cumprimento da ordem judicial, sendo 

imperiosa a tomada de medida de cunho mais drástico visando a 

efetividade do comando judicial. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STJ trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANÁLISE DE 

VIOLAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 

BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. 1. É 

vedado ao STJ analisar violação de dispositivo constitucional, por se tratar 

de competência reservada pela Constituição Federal ao Supremo Tribunal 

Federal. 2. Possibilidade de bloqueio de valores em contas públicas para 

garantir o fornecimento de medicamentos pelo Estado. 3. Agravo 

Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1033825 / RS, Min. Rel. 

HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, j: 05.06.2008) PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC – 

INEXISTÊNCIA. – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ART. 461, § 5º, 

DO CPC – BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DA DECISÃOJUDICIAL – POSSIBILIDADE. 1. Inexiste omissão capaz de 

ensejar a ofensa ao art. 535 do CPC se o Tribunal de origem examina, 

ainda que implicitamente, a questão dita omissa. 2. É vedada a esta Corte, 

em sede de recurso especial, analisar suposta violação a dispositivos 

constitucionais. 3. Inexistência de similitude fática entre os arestos 

confrontados no recurso especial, sendo inviável o conhecimento do 

recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Tem prevalecido no 

STJ o entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do 

CPC, o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado. 5. Embora venha o STF adotando a "Teoria da 

Reserva do Possível" em algumas hipóteses, em matéria de preservação 

dos direitos à vida e à saúde, aquela Corte não aplica tal entendimento, por 

considerar que ambos são bens máximos e impossíveis de ter sua 

proteção postergada. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, 

nesta parte, não provido. (STJ - REsp 784241 / RS Ministra ELIANA 

CALMON T2 - SEGUNDA TURMA, j: 08.04.2008) PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. MEIOS DE COERÇÃO AO DEVEDOR (CPC,ART. 461, § 

5º). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. BLOQUEIO DE 

VERBAS PÚBLICAS. CONFLITO ENTRE A URGÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO 

MEDICAMENTO E O SISTEMA DE PAGAMENTO DAS CONDENAÇÕES 

JUDICIAIS PELA FAZENDA. PREVALÊNCIA DA ESSENCIALIDADE DO 

DIREITO À SAÚDE SOBRE OS INTERESSES FINANCEIROS DO ESTADO. 

OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 

PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E, DESDE 

LOGO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - Ministro 

TEORI ALBINO ZAVASCKI (1124) T1 - PRIMEIRA TURMA, j: 02.10.2007) No 
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âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o mesmo 

entendimento também foi consolidado, confira-se: APELAÇAO CÍVEL - 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO - TRATAMENTO DE 

SAÚDE - PODER PÚBLICO - OBRIGATORIEDADE - GARANTIA 

CONSTITUCIONAL - DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO 

DE VERBAS PÚBLICAS (ART. 461, § 5º, DO CPC) - POSSIBILIDADE - 

ASSEGURA A EFETIVAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA - RECURSO 

IMPROVIDO. I - Cumpre ao Estado e/ou ao Município assegurar a todos 

cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional, sem 

demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de 

medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de 

urgência. II - É permitido, excepcionalmente, o bloqueio de verba pública a 

fim de compelir o ente público ao cumprimento da decisão judicial de 

fornecimento de medicamento a quem dele necessita para sobreviver, 

porquanto tal medida se subsume no próprio direito à vida a ser protegido 

acima de qualquer outro, como corolário do Estado democrático de direito. 

(TJ/MT – número: 18700, Des. José Silvério Gomes, ano: 2011) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR OBRIGAÇÃO DE FAZER 

COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA - 

PACIENTE COM PROBLEMAS DE SAÚDE - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DE 

QUALQUER UM DOS ENTES PÚBLICOS - SOLIDARIEDADE - DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA - 

BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA FAZENDA PÚBLICA - 

CABIMENTO - DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA - RECURSO 

IMPROVIDO 1. O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2. Deve ser mantida a liminar 

que determina o Estado a providenciar o exame de eletroencefalograma e 

demais procedimentos necessários para o tratamento de saúde da menor, 

sendo que os seus pais não possuem condições financeiras para 

custeá-lo. 3 - É cabível, mesmo contra a Fazenda Pública, a cominação de 

multa diária (astreintes) como meio executivo para cumprimento de 

obrigação de fazer ou entregar coisa. 4- Tem prevalecido no STJ o 

entendimento de que é possível, com amparo no art. 461, § 5º, do CPC, o 

bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de 

medicamentos pelo Estado, no caso dos autos, o fornecimento é de 

exames médicos específicos, chamado de eletroencefalograma. (TJ/MT – 

número: 121801, Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, ano: 2010) A 

medida tem inteira aplicação nos procedimentos que tramitam perante o 

Juizado Especial da Fazenda Pública, consoante disciplina o art. 13, § 1º, 

da Lei nº 12.153/2009, inclusive com dispensa da oitiva da Fazenda 

Pública para análise do pedido de sequestro. Com essas considerações, o 

pedido relativo ao bloqueio judicial de verbas públicas visando o 

cumprimento da tutela específica encontra pleno amparo tanto nas normas 

constitucionais quanto na legislação processual, razão pela qual deve ser 

deferido como medida de direito. Tendo em vista a natureza do 

procedimento que, nos termos da legislação em vigor, se insere dentre 

aqueles que é de atribuição primária do Estado reclamado, hei por bem 

determinar, por ora, o bloqueio de valores apenas do Estado reclamado. 

Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores indicados no 

orçamento do ID 11878841. Intimem-se as partes acerca do bloqueio 

realizado, para que requeiram o que entender cabível. Sem prejuízo, 

certifique-se acerca da apresentação de contestação pelos reclamados 

ou eventual decurso do prazo respectivo. Intimem-se. Cumpra-se, COM A 

MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 23 de fevereiro de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001516-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE HACK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001516-94.2017.8.11.0055 REQUERENTE: MARLENE HACK 

REQUERIDO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral A autora postula na presente 

ação, além do dano moral, dano material no valor de R$ 18.851,40 (dezoito 

mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), decorrentes 

das despesas que despendeu em virtude de tratamento radioterapêutico, 

pois a requerida não dispunha do tratamento pelo método 3D, sendo o 

mais seguro e indicado pelo seu médico. Alega que ao requerer o 

reembolso à requerida, fora informada dos procedimentos necessários 

para ser ressarcida, todavia a ré negou a restituição sob o fundamento 

que a parte autora não procedeu atendimento prévio. A reclamada, em sua 

defesa, sustenta que não houve qualquer registro de negativa de exames, 

consultas ou procedimentos médicos, conforme reportado pela 

demandante. Analisado o processo e os documentos a ele acostados, 

verifica-se que assiste razão a Reclamante. Primeiramente, registra-se 

que não há divergência a respeito da necessidade de atendimento de 

realização dos procedimentos médicos na autora em decorrência do 

diagnóstico de “câncer de colo uterino”, conforme consta nos relatórios 

anexado a inicial. A controvérsia cinge-se à negativa do ressarcimento 

dos valores gastos com o tratamento especifico que a parte autora 

necessitava, uma vez que a ré não disponibilizava o referido 

procedimento. Isto posto, a Reclamada não se desincumbiu do ônus 

probatório que lhe competia, a teor do art. 373, II do NCPC, pois não 

comprovou que não ocorreu a negativa dos procedimentos, tampouco 

informou qualquer justificativa razoável para a negativa de restituição dos 

valores. Por outro lado, a autora se desincumbiu do ônus que lhe competia 

(art. 373, I, CPC) e comprovou que em razão da não prestação do 

tratamento pelo método 3D, teve que desembolsar o valor de R$ 18.851,40 

(dezoito mil, oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) para 

realizar seu tratamento radioterapêutico, fato este sequer impugnado pela 

reclamada. Desta feita, deve a requerida arcar com as despesas 

devidamente comprovadas nos autos. No tocante ao pleito de indenização 

por danos morais, entendo que no caso dos autos merece acolhimento, 

tendo em vista que em se tratando de plano de saúde a contratação é feita 

com base no princípio da boa-fé, ou seja, a parte contratante segurada, 

espera que tenha pronto atendimento exatamente no momento que está 

mais fragilizada devido ao seu estado de saúde. Os danos morais, nessas 

circunstâncias, são inerentes à própria negativa de cobertura do 

tratamento necessitado, uma vez que a demandante é dependente dos 

exames apontados pelo médico, decorrendo daí o dever de indenizar, sem 

exigir qualquer outro elemento complementar para sua demonstração. 

Dessa forma, é fato notório o abalo psicológico que sofre o usuário de 

plano de saúde ante ao descumprimento da obrigação de arcar com as 

despesas médicas por parte deste, situação que afeta o equilíbrio 

psicológico do indivíduo e caracteriza o dever de indenizar, pois 

ultrapassado o mero dissabor no trato das relações sociais, importando 

em desrespeito ao princípio da dignidade humana e, como tal, atingindo os 

direitos à personalidade do qual integra este. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse 

passo, de rigor o reconhecimento dos danos materiais despendido para 

compra do produto, no importe de R$ 18.851,40 (dezoito mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais e quarenta centavos). Ante o exposto, nos termos 

do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos formulados na ação, e o faço para: a) Condenar 

a Reclamada a restituir a Reclamante o valor de R$ 18.851,40 (dezoito mil, 

oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos), pelos danos 

materiais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a 
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partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir de seu 

desembolso; b) Condenar a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos 

danos morais por ela suportados, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir desta decisão; Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Anderson Luiz do 

Nascimento da Silva Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 21 de fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010144-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI MARILENE BALDIN BRUNETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELO7 SERVICOS DE INFORMATICA S.A. (REQUERIDO)

MOIP PAGAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RODRIGUES OAB - SP304054 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Processo Número: 8010144-50.2017.8.11.0055 Requerente: Roseli 

Marilene Baldin Brunetto Requerida: ELO7 Serviços de Informática S.A 

MOIP Pagamentos S.A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 

da Lei n° 9.099/95. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Preliminarmente, alega a primeira 

reclamada ELO7 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A, que é parte ilegítima 

para figurar no polo passivo da presente demanda, pois é apenas uma 

plataforma de anúncios on-line, não comercializa produtos, no entanto 

afasto a referida tese uma vez que estamos diante de clara 

responsabilidade solidária entre as Reclamadas. Também, em sede de 

preliminar, alega a segunda reclamada MOIP PAGAMENTOS S/A, que é 

parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois 

apenas faz a intermediação da venda, não sendo responsável pela 

entrega, qualidade e integralidade do produto, uma vez que foi a outra 

empresa quem vendeu o produto à Reclamante, no entanto, afasto a 

referida tese uma vez que, também nessa seara, estamos diante de clara 

responsabilidade solidária entre as Reclamadas. Neste sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO 

ADQUIRIDO EM SÍTIO ELETRÔNICO DE COMPRA COLETIVA. PRELIMINAR 

DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação entre as partes é 

consumerista. Portanto, a responsabilidade civil da empresa que realiza 

qualquer ato de intermediação da venda é objetiva, porquanto, além de 

participar da cadeia de fornecimento dos serviços, aufere lucros com a 

sua atividade, conforme disposto no artigo 14 do CDC. Preliminar de 

ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Restou demonstrada a seqüência de 

falhas na prestação do serviço contratado, configurando a 

responsabilidade do fornecedor. Independentemente da existência de 

culpa. Pela reparação dos danos causados ao consumidor. Tal 

responsabilidade somente será elidida quando evidenciado que os danos 

suportados pelo consumidor não derivaram de falha nos serviços 

prestados ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 

3º do CDC). 3. Observados os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sentença que fixa valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

a título de reparação por dano moral para cada consumidora e, ainda, que 

considera a gravidade do dano, os incômodos e constrangimentos 

experimentados por aquelas, deve ser confirmada. 4. Recurso conhecido 

e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, 

com Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da 

Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 10% do 

valor da condenação. (TJ-DF; Rec 2012.01.1.048466-6; Ac. 674.929; 

Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. 

Juiz José Guilherme; DJDFTE 13/05/2013; Pág. 298) CDC, art. 14 LEI 9099, 

art. 46. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguidas pelas 

Reclamadas, passo ao mérito. Trata-se de Ação de Restituição de Valores 

Pagos c/c Indenização por Danos Morais proposta por Roseli Marilene 

Baldin Brunetto Panazzolo, em razão da entrega de produto adquirido em 

data posterior a pactuada “lembrança de aniversário do seu filho”. Por 

este motivo, requer a condenação das Reclamadas em danos materiais no 

importe de R$ 351,29 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove 

centavos) e danos morais. As Reclamadas alegam em contestação, em 

síntese, culpa exclusiva de terceiro. Afirmam que não houve prova dos 

danos experimentados, pugnando pela improcedência da ação. 

Analisando os autos, não restam dúvidas quanto à falha na prestação de 

serviço, pois quando se adquire um produto na internet, obviamente a 

empresa tem a obrigação de realizar a entrega na data estipulada, a 

ausência de desta gera frustração, desconforto e aflição, o que por si só 

caracteriza o dano moral, restando ainda o caráter punitivo e educativo, 

para que impeça que as empresas Reclamadas, cometam novamente a 

falha aqui presenciada. Ademais, as rés não trouxeram prova alguma de 

suas articulações fático-jurídicas, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: 

Imperioso destacar que o deslinde da questão fático-jurídica aqui 

registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos 

tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe 

impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em 

conformidade com os ditames do art. 14, caput, do Código de Defesa do 

Consumidor. Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de 

causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no 

evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de 

serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Desse modo, 

tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, da análise dos 

autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar 

a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera desconforto, 

aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano 

moral. Pelo exposto, nos termos do art. 487 , inciso I, do CPC e art. 6º da 

Lei 9.099/95, julgo parcialmente procedente os pedidos da inicial, para o 

fim de: a) Condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento da 

importância de R$ 351,29 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e nove 

centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

partir do desembolso; b) Condenar as Reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. Deixo de 

condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei n.º 9.099/95). Submeta-se o presente projeto de sentença ao Juiz 

de Direito para apreciação e posterior homologação. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Anderson 

Luiz do Nascimento da Silva Juiz Leigo. VISTOS. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei nº 9.099/1995, perante o Juizado Especial 

desta Comarca e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao Juízo para apreciação. Verificado o teor dos autos e da sentença 

proferida, com fundamento no art. 40 da Lei nº 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para que produza seus legais efeitos. Transitada em julgado, 

arquivem-se, com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000934-94.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GEZAIAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PERES LESSI LISANDRO OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO)
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ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000934-94.2017.8.11.0055 REQUERENTE: GEZAIAS PEREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

(art. 38 da Lei 9.099/95). Fundamento e decido. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL É pacífico 

na doutrina e na jurisprudência que há que se falar em aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise. Ora, discute-se que 

foi entabulado entre as partes contrato de adesão, através do qual a 

empresa Reclamada teria por obrigação o fornecimento do serviço de 

divulgação da empresa (Reclamante) em sites e envio de material de 

propaganda (CD ROM). Logo, bem se vê que há que se reconhecida a 

condição de destinatário final do Reclamante, e, consequentemente, a 

incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da 

prova. Outro não é o ensinamento de Cláudia Lima Marques e Antônio 

Herman V. Benjamim: “O destinatário final é o consumidor final, o que retira 

o bem do mercado ao adquirir ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final 

fático), aquele que coloca um fim na cadeia de produção (destinatário final 

econômico) e não aquele que utiliza o bem para continuar a produzir, pois 

ele não é consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o 

bem, incluindo o serviço contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez 

ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o no seu serviço de 

construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção”. 

(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2ª Ed.,São Paulo, 

Editora Revista do Tribunais, 2006, p. 83/84). No caso em comento, 

observa-se que o beneficiário do anúncio seria a empresa Reclamante e 

não terceiros, havendo que ser reconhecida a incidência do Código de 

Defesa do Consumidor e, via de consequência, a inversão do ônus da 

prova. DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Não é na sentença o momento 

próprio para o juiz manifestar acerca de eventual pedido de justiça 

gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuidade no primeiro 

grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, somente na 

hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o 

requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase 

que a gratuidade deixa de ser generalizada e abre-se a possibilidade de 

incidência da Lei 1060/50. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DAS 

RECLAMADAS A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas 

Reclamadas não merece prosperar, haja vista que consta dos autos 

documentação que corrobora que as demandadas participaram da relação 

jurídica havida com a Reclamante e certamente obtiveram proveito 

econômico de tal relação. Ademais, verifica-se a responsabilidade 

objetiva, em virtude da relação de consumo existente e do risco da 

atividade desenvolvida, em consonância com os artigos 7º, parágrafo 

único e art. 25, §1º, do CDC, restando, deste modo, configurada a 

responsabilidade solidária. Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida. MÉRITO Restou incontroversa a falta da entrega do 

produto adquirido pela parte Reclamante, bem como as tentativas de 

solucionar a avença, sem obter êxito. Trata-se, no caso, de relação de 

consumo stricto sensu, restou caracterizado o defeito do serviço e o dano 

moral decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de 

responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse 

serviço defeituoso. Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele 

que se disponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de 

serviços, tem o dever de responder pelos fatos resultantes do 

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. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do 

serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado 

pelos danos causados a parte Reclamante. Quanto ao dano material, 

entendo que deve a reclamada restituir a reclamante o valor do produto 

adquirido e não entregue, de forma simples, por não se almodar a hipótese 

do art. 42, §único do CDC, perfazendo o total de R$ 1.083,30 (um mil e 

oitenta e três reais e trinta centavos) devidamente atualizado. Quanto ao 

dano moral, tenho que a situação vivenciada pela parte autora decorrente 

da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetida, por 

culpa da Reclamada, é passível de indenização, de natureza moral. Assim, 

demonstrada a responsabilidade civil da Reclamada, deve ser a mesma 

condenada a indenizar a parte Reclamante pelos danos morais 

experimentados. 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 e severidade. Ante o exposto, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial 

para CONDENAR as Reclamadas solidariamente: a) Restituir a parte 

Reclamante o valor do produto adquirido e não entregue, a título de 

indenização por danos materiais, no valor de R$ 1.399,00 (um mil 

trezentos e noventa e nove), acrescidos de juros de 1% a.m. e correção 

monetária (INPC), a partir da citação válida, e b) Condenar a reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de 

dano moral, que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir 

desta data, e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da 

citação. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Submeto a homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lauriane 

Auxiliadora Pinheiro Juíza Leiga. Visto, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

efeitos legais, o projeto de sentença elaborada pelo juiz leigo, na forma do 

Art. 40 da lei 9.099/95. Cumpra-se, expedindo necessário as cautelas de 

estilo. Tangará da Serra 08 de fevereiro de 2018 Angelo Judai Junior Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005250-83.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA PEREIRA BRAGANCA DE HUNGRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON ANTONIO DE HUNGRIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Numero do Processo: 1005250-83.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: MARTA PEREIRA BRAGANCA DE HUNGRIA REQUERIDO: 

EMERSON ANTONIO DE HUNGRIA Vistos etc. I. Nos termos do artigo 751 

do CPC, intime-se a autora e o interditando para comparecerem em juízo no 

dia 07/03/2018 às 15h00min horas, a fim de este ser entrevistado 

pessoalmente. II. Na impossibilidade de se proceder à citação, face do 

interditando ser gravemente excepcional, deve o Oficial de Justiça 

descrever com detalhes suas deficiências aparentes. III. Consigne-se no 

mandado a advertência de que dentro do prazo de 15 (cinco) dias, 

contados da entrevista, poderá o interditando impugnar o pedido (artigo 

752, do CPC). Para tanto, nomeio a Defensoria Pública para comparecer ao 

ato e apresentar defesa em favor do interditando no prazo legal. IV. Na 

ocasião, após a entrevista, será analisada a necessidade de nomear 

perito ou equipe multidisciplinar para proceder ao exame do interdito (§2º, 

do artigo 756, do CPC). V. No que tange ao pedido de tutela de urgência 

visando à nomeação de curador provisório, considerando os fatos 
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alegados, mormente o estado de saúde do interditando, revelado pelo 

atestado médico juntado, e a necessidade de ampará-lo material e 

socialmente, antecipo os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial 

(artigo 300, CPC) para o fim de nomear desde logo como curadora 

provisória do interditando sua esposa MARTA PEREIRA BRAGANÇA DE 

HUNGRIA. VI. Lavre-se termo de curatela provisória, devendo constar no 

termo que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de 

quaisquer bens imóveis, móveis ou de quaisquer outras naturezas 

pertencentes ao interditando, salvo com autorização judicial. VII. 

Intimem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

comparecimento, ofertando, desde já, a faculdade de apresentar quesitos. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000326-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE In t imação NÚMERO DO PROCESSO: 

1000326-63.2016.8.11.0045 VALOR DA CAUSA:R$ 8.800,00 AUTOR: 

ZELIA DOLISNE DALLAPRIA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Intimação para manifestação acerca do laudo pericial 

constante no ID 11813110. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de fevereiro de 

2018. Leila Cristina de Lima Gomes Gestora Judiciária Sede do juízo e 

Informações: Av. Mato Grosso, 1912-S, Bairro: Jardim das Palmeiras, 

Cidade: Lucas do Rio Verde-MT Cep:78455000 - Fone: (65) 3549-2787.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTONIA DRESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000014-19.2018.8.11.0045 

AUTOR: ELIANE ANTONIA DRESCH RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de 

aposentadoria por idade na condição de segurada especial (rural). É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. É cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/04/2018, às 15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de 

seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000014-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ANTONIA DRESCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1000014-19.2018.8.11.0045 

AUTOR: ELIANE ANTONIA DRESCH RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa a obtenção de 

aposentadoria por idade na condição de segurada especial (rural). É o 

breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. É cediço que a presente ação 

demanda celeridade processual, eis que se pretende adquirir a 

aposentadoria, para que, em tese, tenha a parte autora condições de 

subsistência. A lei impõe obrigatoriamente a designação de audiência 

conciliatória, para que a ré possa oferecer a contestação e requerer as 

provas necessárias. No entanto, considerando que o instituto requerido já 

informou, por ofício, que não comparecerá ao ato, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Outrossim, com fundamento no 

princípio da durabilidade razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), desde 

já deixo designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

24/04/2018, às 15h00min. Cite-se o Instituto requerido para que responda 

a presente ação, se quiser, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

inteligência do art. 183 do Código de Processo Civil. Intime-se, ainda, para 

comparecer à audiência de instrução, apresentando, desde já, rol de 

testemunhas, quesitos e assistente técnico. A parte autora fica advertida, 

desde já, que compete ao seu respectivo advogado informar ou intimar as 

testemunhas acerca da data da audiência (art. 455, do CPC), devendo a 

intimação ser realizada por carta com aviso de recebimento e juntada aos 

autos com 03 (três) dias de antecedência da data da audiência (art. 455, 

§1º, do CPC). A inércia na intimação das testemunhas importará na 

desistência da inquirição (art. 455, §3º, do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. A parte autora fica intimada, desde já, por intermédio de 

seu advogado. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES DE MIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA LIMA DE SOUZA (RÉU)

Vinícios Lima de Souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA: para que em 5 (cinco) dias, especifique 

as provas que pretende produzir, justificando sua pertinência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001926-22.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES DE MIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES DINIZ PORFIRIO OAB - MT0014027S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VILMA LIMA DE SOUZA (RÉU)

Vinícios Lima de Souza (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 
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RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001926-22.2016.8.11.0045 

AUTOR: ALICE ALVES DE MIRA RÉU: VILMA LIMA DE SOUZA, VINÍCIOS 

LIMA DE SOUZA Vistos. 1. Tendo a parte requerida comprovado a 

realização de audiência na mesma data e horário da realizada nos 

presentes autos (ID 11006532 p. 2), com observância dos prazos fixados 

no artigo 334 do CPC, redesigno a audiência de conciliação/mediação para 

o dia 17/04/2018 às 15:30 horas (horário de Cuiabá-MT), a ser realizada 

no Centro Judiciário de Conflitos (CEJUSC), sito no fórum dessa Comarca. 

2. Intimem-se as partes nos termos contidos na decisão Id. 1961093. 3. Às 

providências. Lucas do Rio Verde-MT, 19 de fevereiro de 2018. Gleidson 

de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito Assinatura Digital

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001589-33.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BRUNO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1001589-33.2016.8.11.0045 

AUTOR: RAFAEL BRUNO RODRIGUES RÉU: BANCO BRADESCO S.A. 

Vistos. 1. Manifeste-se o autor, em 15 dias, sobre a contestação 

apresentada. 2. Após, intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência. 3. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do 

processo, não se excluindo possibilidade de eventual julgamento 

antecipado do mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 23/01/2018. Gleidson de 

Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (assinatura digital)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004458-32.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE OLIVEIRA LEITE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Numero do Processo: 1004458-32.2017.8.11.0045 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: SIMONE OLIVEIRA 

LEITE Vistos. DEFIRO a emenda de retificação do valor da causa de num. 

11310408. FIXO o prazo improrrogável de 10 dias para recolhimento das 

custas, sob pena de extinção/cancelamento distribuição . Lucas do Rio 

Verde, 06 de Fevereiro de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001734-89.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVIS PEDRO CAMPIGOTTO (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 ACERCA 

DO AGENDAMENTO DA PERICIA MEDICA PARA DATA DE 01/04/2018, ÁS 

13:00 COM O Drº. MARIO KAWAY FILHO

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004174-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT0008699A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO)

JOSIANE PILATTI OAB - SC33611 (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001323-46.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICELLA CLIMACO DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DO INFORMATIVO DO PERITO 

APORTADO AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002482-24.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PNEU TECH LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EURICO MARQUES LUZ OAB - MT0006070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ DAL MOLIN (RÉU)

KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN (RÉU)

MOLIN COLHEITAS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE SENTENÇA Numero do Processo: 1002482-24.2016.8.11.0045 

AUTOR: PNEU TECH LTDA - EPP RÉU: MOLIN COLHEITAS LTDA - ME, 

FABIO LUIZ DAL MOLIN, KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN Vistos 

etc. 1. Tendo em vista que a parte exequente noticiou o adimplemento 

integral da avença (ID Num. 4265233), nos moldes do artigo 924, II do 

Código de Processo Civil, julgo extinto com resolução do mérito o processo 

executivo. 2. Custas, se houver, pelo executado. Sem honorários, haja 

vista que o executado foi citado, porém não constituiu advogado nos 

autos. 3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se. 4. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 07 de Fevereiro 

de 2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito (Assinatura 

Digital)

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004873-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para ciência da audiência redesignada para o dia 

21/03/2018 ás 15:00horas, na Terceira Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha Clovis Augustin.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004873-49.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para ciência da audiência redesignada para o dia 

21/03/2018 ás 15:00horas, na Terceira Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT para inquirição da testemunha Clovis Augustin.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1000703-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JAMES ELTON ROWE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMPO NORTE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000703-63.2018.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto proposito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Importante registrar, por pertinente, que o sistema de armazenagem dos 

produtos agropecuários é regido pela Lei nº 9.973/2000, regulamentada 

pelo Decreto nº 3.855/2001, os quais preveem que o depositário 

responderá pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega dos produtos 

recebidos em depósito [art. 6º da Lei nº 9.973/2000; art. 6º do Decreto nº 

3.855/2001]. Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no 

processo, mormente o teor das notas fiscais de saída de produto e dos 

respectivos romaneios (eventos nº 11934704 – pág. 3/7, nº 11934719 – 

pág. 1/6, nº 11934727 – pág. 1/7, nº 11934737 – pág. 1/4 e nº 11934742 – 

pág. 1/4), deflui-se que subsistem evidências concretas que demonstram 

o efetivo depósito de soja em grãos nas dependências da empresa 

requerida. Segundo os informes produzidos no processo, principalmente o 

teor do documento encartado no evento nº 11934753 – pág. 1/7, é 

possível divisar que a empresa requerida, juntamente com outras 

empresas do mesmo grupo econômico, na data de 22 de fevereiro de 

2018, teve deferido o processamento do pedido de recuperação judicial, 

no entanto, sem que fosse proibida a retirada dos bens que se encontram 

nos estabelecimentos das empresas recuperandas, senão vejamos: “No 

caso em tela, conforme requerido em fls. 21, item IV, este Juízo entende 

que são bens essenciais à atividade empresarial desempenhada pelas 

recuperandas as máquinas, seus veículos (caminhões e automóveis), 

estoques de grãos e os imóveis, sendo de extrema importância à 

continuidade da atividade das devedoras, haja vista possuírem destinação 

direta com as atividades que se pretendem soerguer, viabilizando, assim, 

"a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim 

de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos 

trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a 

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade 

econômica", segundo regra do artigo 47 da Lei 11.101/05, o que se faz 

com base na competência de juízo de valor do Juízo da recuperação 

judicial. Contudo, fica indeferido o pedido para proibição expressa da 

retirada destes bens dos estabelecimentos dos recuperandos ou ainda 

que permaneçam na posse das Requerentes, uma vez que tal questão 

deve ser analisada em cada Juízo em que se processem pedidos desta 

natureza, tomando por base o entendimento esposado no parágrafo 

acima, não competindo a este Juízo determinar que outro, de mesmo grau 

de jurisdição, se abstenha de executar medidas que entenda cabíveis.” – 

com destaques não inseridos no original. Por via de consequência, diante 

desta moldura, tomando-se em consideração que o regime jurídico 

aplicável ao negócio realizado pelas partes é o da Lei nº 9.973/2000, não 

podendo a empresa ré querer eximir-se de sua obrigação perante o autor, 

sob a alegação de que se encontra em recuperação judicial, considero 

configurada a plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’). De 

outro viés, entendo que o requerente logrou êxito em expor situação que 

tenha o condão de dar azo e recomendar que o perigo na demora da 

prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu, alegado, direito de 

receber o produto depositado nos armazéns da empresa requerida 

(‘periculum in mora’), o quê, a toda evidência, pode pôr em risco a 

ineficácia do provimento principal perseguido. É que a negativa da 

restituição do produto, devido à evidente/notória necessidade de fazer 

frente ao pagamento dos custos da produção, pode, no estado potencial, 

motivar enormes efeitos negativos e que não podem ser dilatados até o 

julgamento final da lide. Ante o exposto, dado a configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável e de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’), 

DEFIRO o requerimento de tutela de urgência, para o fim de: a) Determinar 

que a empresa requerida promova, no prazo de 5 (cinco) dias, a 

restituição do produto soja em grãos depositado pelo autor, ressalvada o 

exercício do direito de cobrança do preço e a forma de remuneração pelos 

serviços de depósito prestados; b) Estabelecer, para a hipótese de 

descumprimento da obrigação de fazer [art. 297 e art. 537, ambos do 

Código de Processo Civil/2015], multa diária arbitrada no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil 

reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação a respeito da 

necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das 

‘astreintes’; c) Estabelecer que o preceito mandamental se submete à 

observância e às advertências preconizadas no art. 77, inciso IV do 

Código de Processo Civil/2015. Proceda-se à citação e à intimação da ré 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente contestação e indique as 

provas que pretende produzir. A falta de contestação acarretará em 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial 

[art. 306 do Código de Processo Civil]. Proceda-se a intimação do autor, 

através do advogado constituído, via DJe, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promova a juntada de procuração [art. 104, §1º, CPC/2015], 

bem como para que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, retire os 

documentos originais protocolados durante o plantão, ciente de que, 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 Instâncias]. 

Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de fevereiro de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000695-86.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA QUIRINO GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1000695-86.2018.8.11.0045. De efeito, à guisa de ilustração, 

tem-se que o benefício assistencial conferido ao idoso e ao deficiente 

físico, chancelado no art. 203, inciso V da CRFB/88, e que corresponde à 

garantia do pagamento da importância de um salário mínimo ao indivíduo, é 

assegurado a todos aqueles sujeitos que preencherem as seguintes 

condições: a) tiverem implementado a idade de 65 (sessenta e cinco) anos 

de idade, para o idoso não deficiente, ou aquele que for portador de 

deficiência [art. 34 da Lei n.º 10.741/03]; b) desfrutarem de renda familiar 

‘per capita’ inferior a ¼ do salário mínimo [art. 20, § 3.º da Lei n.º 8.742/93]; 

c) não estar vinculado a nenhum regime de previdência social; e d) não 

receber benefício de espécie alguma, salvo o de assistência médica [art. 

20, § 4.º da Lei n.º 8.742/93]. D’outra banda, cotejando o manancial 

probatório encartado nos autos observa-se que a requerente 

submeteu-se a avaliação médica subscrita por profissional da área médica 

e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, oportunidade 

em que se averiguou ser portadora de peculiar condição física, a qual vem 

codificadas na Classificação Internacional de Doenças, com as seguintes 

siglas: I42.2, I48, I49 e I64 (evento nº 11925507 - pág. 5/6). Do acervo 

informativo extrai-se, também, que, principalmente por que é portadora de 

tais moléstias, a requerente ostenta capacidade laborativa extremamente 

prejudicada, já que a condição física que ostenta, ao que tudo indica, a 
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impede de desenvolver qualquer atividade laboral. Logo, a princípio, está 

demonstrada, ainda que a título precário, a existência de moléstia que 

tornou a requerente incapaz para o exercício regular de atividade laboral 

habitual, circunstância essa que dá vigor a plausibilidade do direito 

invocado — ‘fumus boni iuris’. De outro viés, creio que a requerente logrou 

êxito em expor situação pontual que possa dar azo e recomendar que o 

perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu, 

alegado, direito à concessão do benefício previdenciário pleiteado — 

‘periculum in mora’. Explico melhor. É que, o benefício previdenciário 

perseguido tem jaez eminentemente alimentar, de tal sorte que a 

requerente e a entidade familiar que faz parte integrante, dela dependem 

para proceder ao custeio de suas necessidades básicas de alimentação e 

vestuário, e quiçá para promover a sua própria sobrevivência. De mais a 

mais, ao que tudo indica pelas características intrínsecas da moléstia que 

a requerente suporta, não existem indícios de que dela venha convalescer 

instantaneamente, o quê espelha a necessidade imperiosa de auferir 

rendimento mensal para que tenha condições de manter a sua própria 

subsistência e de sua família. Assim, da forma que se apresenta a 

situação, em que a plausibilidade do direito invocado — caracterizado pelo 

fato de que a requerente apresenta incapacidade e/ou impossibilidade 

contemporânea para o desempenho de atividade laboral, porquanto os 

atestados médicos foram confeccionados há não muito tempo, agregado 

ao fato de que inexistem notícias que dêem conta de que poderá, 

eventualmente, em um futuro próximo, reabilitar-se para o exercício de 

atividade garantidora de sua subsistência — (‘fumus boni iuris’) e o perigo 

na demora da prestação jurisdicional — corporificado pelo risco que o não 

pagamento do referido benefício a requerente pode catalisar — (‘periculum 

in mora’), considero que se encontram presentes as hipóteses que 

autorizam a concessão do pedido liminar postulado, de molde que a 

prestação provisória, a ser realizada pela autarquia requerida, do 

beneplácito do auxílio doença é medida que se impõe. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de DETERMINAR ao 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que tome as providências 

necessárias no sentido de proceder ao restabelecimento integral do 

benefício previdenciário consistente no amparo assistencial à requerente, 

no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, dentro do prazo 

improrrogável de 20 (vinte) dias. Considerando-se as particularidades da 

causa e como forma de adequar o rito processual às necessidades do 

conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], deixo, para 

momento oportuno, a análise da conveniência da realização da audiência 

de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à citação do réu 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contestação [art. 335 

do Código de Processo Civil]. O prazo, para oferecimento da contestação, 

será contabilizado a partir da data da juntada do aviso de recebimento ou 

do mandado judicial, devidamente cumprido [art. 335, inciso III e 231, 

ambos do Código de Processo Civil]. A falta de contestação acarretará em 

revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na 

petição inicial [art. 344 do Código de Processo Civil]. Concedo à requerente 

o benefício da assistência judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, 27 

de fevereiro de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000120-78.2018.8.11.0045 REQUERENTE: RAIMUNDA 

PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Visto etc., 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome, o reclamante deverá 

comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que constará 

no comprovante de residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde-MT, 15 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-53.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000057-53.2018.8.11.0045 REQUERENTE: NILZA RODRIGUES 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT Visto etc., Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial 

no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez 

que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, bem como traga aos autos 

a petição inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos 

do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 11 de janeiro 

de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000417-56.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DA SILVA GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA JULIA BOFF NEUMANN OAB - MT0011894A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000417-56.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: DOUGLAS DA SILVA 

GUIMARAES EXECUTADO: ANDRASKI & FONTANA LTDA - ME Vistos. 

Indefiro o pedido de penhora online, vez que tal medida constritiva já fora 

executada conforme id. 10505954. Defiro o pedido de busca de bens pelo 

sistema Renajud. Intime-se o executado da penhora realizada nos autos, 

bem como se manifestar no prazo legal. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de fevereiro de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010458-94.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL LUIS DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010458-94.2015.8.11.0045 REQUERENTE: DENICOLO & 
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BEUTLER LTDA - ME REQUERIDO: MIGUEL LUIS DE CARVALHO 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. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação, conforme consta em petição de id 6124262. 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. Deixo de 

proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 

da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a empresa requerida 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 25 de setembro 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, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000907-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000907-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VERA LUCIA DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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. Em decorrência da ausência do reclamante na audiência de 

conciliação, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n. 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 25 de 

setembro 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, 23 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012212-71.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

UERITON BRAGA LUIZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELAR JOSE TANSSINI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES OAB - MT0013458S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8012212-71.2015.8.11.0045 REQUERENTE: UERITON BRAGA 

LUIZ REQUERIDO: ADELAR JOSE TANSSINI 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. 

Vieram os autos conclusos para deliberação. Passo a decidir. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente 

do conteúdo do termo de audiência de ID 5804662 anexada nos autos, 

deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o objetivo de 

dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas cláusulas 

exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de sorte que 

nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, 

já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. 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 28 de setembro 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, 23 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000910-96.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERCLEI TAQUES DOMINGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000910-96.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WANDERCLEI 

TAQUES DOMINGUES DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES 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. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo da minuta de 

ID 6761030 anexada nos autos, deflui-se que as partes litigantes 

estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, 

com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos. 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 28 de setembro 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, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALBERTO GARCIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000117-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CAIO ALBERTO 

GARCIA MENDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS 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 
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1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A requerente alega, em síntese, que adquiriu, 

através de vouchers obtidos em acordo judicial, passagem de Cuiabá/MT 

para Recife/PE, com saída às 02h30, com conexão em Campinas/SP às 

05h30, saindo às 09h25 e com chegada às 12h22, e retorno no dia 

16/10/2016 às 12h08, com chegada às 20h. Aduz que na conexão, o voo 

foi sendo constantemente prorrogado sem a requerida fornecer qualquer 

informação, e saiu às 12h15, desembarcando em Recife apenas às 

15h15, gerando atraso de 02h50min. Com efeito, para efeito de 

caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se 

mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a 

valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade 

(direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma 

concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à 

incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, 

sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio 

no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, 

ambos do Código Civil de 2002. Por via de consequência, diante desta 

perspectiva, depreende-se, por inferência racional, que o atraso de voo, 

por intervalo de tempo não significativo e inferior a quatro horas [art. 230 e 

art. 231, ambos da Lei n.º 7.565/1986 e do art. 3.º e art. 4.º, ambos da 

Resolução n.º 141/2010 da ANAC], ‘ipso facto’, como elemento 

cognitivo-informativo isoladamente considerado, desprovido de 

demonstração de ocorrência situação excepcional e que dinamize prejuízo 

efetivo ao consumidor, exatamente porque espelha fato que não extrapola 

a esfera de uma situação desagradável e de mero dissabor, não detém a 

capacidade de originar o dever de indenizar. Nessa mesma linha de 

raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de 

jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam a 

respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se 

encontra sob enfoque: “(…) 1. Diante das peculiaridades atinentes ao 

transporte aéreo de passageiros, o atraso de voo até o limite de quatro 

horas (artigos 230 e 231 do CBA e artigos 3º e 4º da Resolução 141/2010 

da ANAC), por si só, não gera dano moral in re ipsa (Precedentes: STJ 

REsp 567158/SP, TJMT 36607/2008, TJRS 71004042602, TJDF 

2295474920118070001 e TJSP 9237919082008826). Não sendo hipótese 

de dano moral puro, a indenização depende de prova da ocorrência de 

circunstância capaz de violar direito de personalidade, ônus do qual não 

se desincumbiu a parte reclamante, no caso concreto. (…)” (Turmas 

Recursais do TJMT, Recurso Inominado n.º 0023898-76.2011.811.0001, 

Relator: Hildebrando da Costa Marques, j. em 03/06/2014). “(…) 1. O 

atraso de voo é ocorrência previsível e tolerável dentro de certas 

margens, como no caso sub exame, em que a demora na decolagem foi de 

menos de quatro horas. 2. O limite se insere no critério de razoabilidade, 

considerando as circunstâncias que cercam o transporte aéreo, bem 

como a normatização do Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedentes da 

Turma Recursal. (…)” (Turmas Recursais do TJRS, Recurso Cível n.º 

71001546985, 2.ª Turma Recursal Cível, Relator: Leo Pietrowski, j. em 

20/08/2008). “(…) CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO 

INJUSTIFICADO DE VÔO. DANO MORAL INOCORRENTE NO CASO 

CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL. 1. O atraso de 

voo em tempo inferior a quatro horas não configura hipótese de dano 

moral puro, de modo que, ante a inexistência de prova de sua efetiva 

ocorrência, mostra-se inviável a reparação vindicada, ainda que o atraso 

tenha se mostrado injustificado. (…)” (TJRS, Apelação Cível n.º 

70043803667, 12.ª Câmara Cível, Relator: Des. Mário Crespo Brum, j. em 

01/09/2011). Contudo, não obstante a postura, adotada por parte da 

companhia requerida, se consolide como situação que acarreta 

contratempos e dá origem a aborrecimentos e sentimento de desvalia, o 

fato é, e isso não se pode sonegar, que a par do natural dissabor e do 

desconforto que certamente despontam da consumação do evento, o 

episódio não tem o condão de acarretar graves reflexos e consequências 

à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, fruto de sequelas à 

reputação, à imagem, intenso constrangimento ou humilhação, dotada da 

capacidade de dinamizar sério desequilíbrio emocional. Efetivamente, todo 

o ocorrido não transcende à esfera de mero dissabor/aborrecimento, que 

desponta como consequência direta das relações interpessoais da vida 

em sociedade e que o cidadão comum se encontra sujeito. Portanto, diante 

desta moldura, levando-se por linha de estima que o atraso na partida do 

voo não se mostrou excessivo e considerando-se que não restou 

positivado que o episódio tivesse o condão de originar reflexos e 

consequências à incolumidade/tranquilidade psíquica da requerente, não 

vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a 

consequência de que, descaracterizadas as condições que rendem 

ensejo à responsabilidade civil, a improcedência do pedido formulado é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, bem como o pedido contraposto 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. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica 

o autor isento 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 15 de maio 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, 28 de agosto de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-60.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAIO ALBERTO GARCIA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000117-60.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CAIO ALBERTO 

GARCIA MENDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado decidiu que 

“os embargos de declaração não se prestam à reanálise de fatos e 

provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram suficientes e 

necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de Declaração 

4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri – Primeira 

Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça 

entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal peculiar 

que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de omissão, 

obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro de 

julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço do embargo de 

declaração e não o acolho. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a empresa requerida 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 28 de 

setembro 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, 23 de outubro 

de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-45.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA RAGUSA ROCHA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A (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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000118-45.2017.8.11.0045 REQUERENTE: CAROLINA 

RAGUSA ROCHA MENDES REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 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. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste Estado 

decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à reanálise de 

fatos e provas, especialmente quando os utilizados no acórdão eram 

suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” (Embargos de 

Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri 

– Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o Superior Tribunal de 

Justiça entende que “os Embargos de Declaração são espécie recursal 

peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas hipóteses de 

omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à correção de erro 

de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 2014/0009161-0 – 

Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). Em decorrência do 

exposto e considerando que a pretensão da parte embargante se 

consubstancia na revisão do julgado entendo que o embargo de 

declaração não merece provimento. Posto isso, conheço do embargo de 

declaração e não o acolho. 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 28 de setembro 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, 23 de outubro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001744-02.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFEU JORGE KLANOVICHS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001744-02.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JS DIESEL 

MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP REQUERIDO: ALFEU JORGE 

KLANOVICHS 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. Sobre o tema o Tribunal 

de Justiça deste Estado decidiu que “os embargos de declaração não se 

prestam à reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados 

no acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço do 

embargo de declaração e não o acolho. 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 29 de setembro 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, 23 de outubro de 2017. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001683-44.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WELLEN RENARA PINHEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001683-44.2017.8.11.0045 REQUERENTE: WELLEN RENARA 

PINHEIRO DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, 

Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de 

que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Após a emenda da inicial, conclusos para 

apreciação do pedido liminar. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 23 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011946-84.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALVES ZANOLLI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO NO PRAZO DE 10 

DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010803-31.2013.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DA LUZ VARGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA (REQUERIDO)

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010803-31.2013.8.11.0045 REQUERENTE: DIONISIO DA LUZ 

VARGAS REQUERIDO: CAPITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

- ME, RIZZO COMERCIO DE MOTOS LTDA, YAMAHA MOTOR DO BRASIL 

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. Assim sendo e em análise aos autos, 

verifica-se que o impugnante refuta os cálculos do exequente, aduzindo 

que efetuou o depósito judicial do valor da condenação de maneira 

correta. Quanto ao excesso de execução alegado, observo que o valor 

cobrado pelo exequente a título de custas e honorários advocatícios no 

importe de 15% foi fixado em voto de ID 5524444, p. 2, no julgamento dos 

recursos inominados apresentados no presente feito, sendo, portanto, 

devidos. POSTO ISSO, indefiro a impugnação de ID 8828470. Intime-se. 

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 16 de janeiro de 2018. Thuany Priscila Zuanazzi, Juíza 
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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, 16 de janeiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001587-63.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO LOPES DOS SANTOS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte 

reclamada/recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo 

legal. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da 

Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004702-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR ALVES DOS REIS (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004702-58.2017.8.11.0045 REQUERENTE: VALDEIR ALVES 

DOS REIS 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. 

Compulsando os autos verifica-se que a parte reclamante formulou pedido 

de desistência (ID. 11807450), alegando necessidade de perícia 

grafotécnica nos documentos apresentados pela parte reclamada na sua 

contestação (ID 11744738 e 11744754). Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I 

do CPC. 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. Contudo, na busca de 

preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e réu, não se 

acolher o pedido do autor de forma deliberada, sem analisar as 

particularidades do caso concreto. Sobre o tema não há divergência na 

doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). Assim, indefiro o 

pedido de perícia grafotécnica das partes, e passo a decidir a lide. A parte 

requerente alega em síntese, que não possui nenhum débito com a parte 

Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção 

ao crédito por dívida que desconhece. Por esses motivos requer a 

declaração de inexistência do débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais. Em contestação, a Requerida junta aos autos contrato de 

adesão estranho aos autos (ID 11744738 e ID 11744754), assinados por 

Consuelo e João Victor, não fazendo provas diante das alegações na 

contestação. Por outro lado, a contestação apresenta apenas meras 

alegações, carecendo de documentos que contrariem as alegações da 

parte autora. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a 

ilegalidade da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito 

em fazer prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do 

material cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia 

requer ida não comprovou,  de maneira categór ica,  a 

regularidade/legitimidade da cobrança — ponto crucial/nodal que a 

requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a caracterização da 

responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por pesar sobre os seus 

ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, 

do Novo Código de Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por 

fim, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. No 

entanto, em se tratando de falha na prestação de serviços, traduzida na 

cobrança indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível 

de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui 

inscrição anterior à inscrição realizada pela empresa reclamada em seu 

nome, sem notícia nos autos de que a mesma seja ilegítima, o que afasta, 

portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos 

autos. Portanto, a parte Reclamante possui inscrição preexistente. Nesse 

sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim 

ementada: Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao 

crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente 

legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Por isso, entendo 

que a parte reclamante não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste 

legítima inscrição em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, não 

havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais. Ante 

o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça 

inicial para o fim de: a) Declarar a inexistência dos débitos da parte Autora 

com a parte Ré, referente à dívida em litígio, determinando a exclusão do 

nome da parte Reclamada dos cadastros de inadimplentes referente ao 

contrato discutido nestes autos, sob pena de multa diária de R$200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos Juizados 

Especiais; b) 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. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, 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, 26 de 

fevereiro de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003825-21.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIA DE MEDEIROS GULARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1003825-21.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIA DE 
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MEDEIROS GULARTE REQUERIDO: BANCO DA AMAZONIA SA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

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. Decido. Do Julgamento Antecipado: No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA e 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL: Hipótese que o autor adquiriu 

cartão de crédito junto a reclamada e posteriormente veio a ser inscrito em 

órgão de proteção ao crédito por divida supostamente quitada no cartão 

de crédito de bandeira da Caixa Econômica Federal A ré sustenta sua 

ilegitimidade pelo fato de apenas licenciar a marca, bandeira do cartão, 

bem como pela necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal à 

lide por ser emissora do cartão de crédito em tela e administradora e 

também responsável pela inscrição, via de conseqüência, sustenta a 

ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial frente à referida 

instituição bancária. Vejamos, no que diz respeito a emissão de cartão de 

crédito, em nome de terceiro, a requerida é parte legítima para figurar no 

pólo passivo, tendo em vista a responsabilidade ser solidária, nos termos 

do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Entretanto, no caso concreto, a 

conduta ilícita da requerida não resta demonstrada e há, de fato, a 

necessidade da Caixa Econômica Federal integrar o pólo passivo da 

demanda, pois a inscrição, alegada indevida, partiu desta. Ademais, o 

artigo 10 da Lei nº 9.099/95 veda qualquer forma de intervenção de 

terceiro, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o que não impede que o 

requerente ingresse com demanda em face da parte legitima, caso assim 

entender. Portanto, frente a necessidade da Caixa Econômica Federal 

compor o pólo passivo, e, não tendo o juizado especial cível estadual 

competência para julgar a referida instituição bancária, tampouco 

previsibilidade legal de intervenção de terceiros em sede de juizado 

especial, determino a extinção do feito sem julgamento do mérito. Isso 

posto, nos termos da fundamentação supra, com fulcro no artigo 485, 

inciso VI do CPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. 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. Sem custas e honorários (art. 

55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 16 de 

fevereiro de 2018. Ricardo Borges Sampaio Juiz Leigo. Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo(a) Juiz(íza) Leigo(a), nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 16 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-35.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000097-35.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ELIANE CONTE 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Relatório dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. O reclamante, devidamente 

intimado para promover a emenda da inicial (art. 317 do CPC), embora 

tenha manifestado em tempo, deixou de colacionar nos autos comprovante 

de endereço atualizado, em seu nome, descumprindo a decisão que 

determinou a emenda da inicial. Frisa-se, que boletos de Bancos não são 

emitidos por órgãos oficiais, de modo que não pode ser aceito pelo juízo, 

não tendo assim, suprida a falta apontada. Ante ao exposto, indefiro a 

inicial e JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE com as devidas baixas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de fevereiro de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000216-93.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CONTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLY TAMARA CIUPAK OAB - MT21829/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

POP INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte da audiência designada para o dia 

17/04/2018. às 16:00 horas, devendo comparecer ao ato acompanhado da 

parte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002341-05.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARIME SOUTO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELE SOUTO GONCALVES RAIMUNDO OAB - PR37256 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE CERTIDÃO Diante da 

interposição tempestiva do recurso inominado, INTIMO a parte recorrida 

para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Lucas do Rio 

Verde - MT, 27 de fevereiro de 2018. Fabio Lucio da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001629-15.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICA DE FATIMA BAPTISTELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001629-15.2016.8.11.0045 REQUERENTE: AMERICA DE 

FATIMA BAPTISTELLA REQUERIDO: MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS 

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. Sobre o tema o Tribunal de Justiça deste 

Estado decidiu que “os embargos de declaração não se prestam à 

reanálise de fatos e provas, especialmente quando os utilizados no 

acórdão eram suficientes e necessários ao deslinde da controvérsia” 

(Embargos de Declaração 4520/2010 – Relator Desembargador Orlando de 

Almeida Perri – Primeira Câmara Cível, j. 26.1.2010). Por sua vez, o 

Superior Tribunal de Justiça entende que “os Embargos de Declaração são 

espécie recursal peculiar que objetiva a integração de decisão judicial nas 

hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição. Não se prestam à 

correção de erro de julgamento” (REsp 1434508/BA Recurso Especial 

2014/0009161-0 – Ministro Sidnei Benetti – Terceira Turma, j. 22.4.2014). 

Em decorrência do exposto e considerando que a pretensão da parte 

embargante se consubstancia na revisão do julgado entendo que o 

embargo de declaração não merece provimento. Posto isso, conheço do 

embargo de declaração e não o acolho. 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 30 de outubro 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, 31 de outubro de 2017. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000670-44.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR GOULARTE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO)

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000670-44.2016.8.11.0045 REQUERENTE: WALMIR 

GOULARTE MEDEIROS REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por Valmir Goularte Medeiros, 

requerendo que seja sanada a contradição na r. sentença proferida no Id. 

4739547. Os embargos são tempestivos, posto que interpostos dentro do 

prazo legal, portanto recebo-os. É o necessário. DECIDO. Nota-se que o 

autor opôs embargos de declaração, pretendendo seja retificada suposta 

contradição existente na sentença, alegação que não merece prosperar. 

Levando-se em consideração a lição do saudoso mestre Magalhães 

Noronha - que esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos 

e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição 

quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando 

não disse o que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza 

na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376). Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz. O objetivo do presente embargos de declaração é a 

manifestação sobre ponto “omisso, obscuro”, porventura existente na 

decisão prolatada. Pois bem, analisando com esmero a decisão 

vergastada, constata-se a inexistência dos alegados vícios no julgado 

atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição. 

Com efeito, os embargos de declaração têm cabimento quando há 

omissão, obscuridade ou contradição da decisão ao ponto que 

necessariamente o magistrado deveria pronunciar-se, sendo certo que a 

insatisfação e consequente reforma da decisão deverá ser objeto de 

recurso pertinente. Isto posto, mantenho a decisão proferida e REJEITO os 

embargos de declaração, com fundamento no art. 1.022, I do CPC c.c art. 

48 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2017. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011156-37.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO TRENTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (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 LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8011156-37.2014.8.11.0045 EXEQUENTE: PAULO SERGIO 

TRENTIN EXECUTADO: OI S.A Vistos. Tendo em vista que a decisão 

proferida nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro que suspendeu as execuções, 

extrajudiciais ou de cumprimento de sentenças, provisórias ou definitivas 

contra a empresa devedora, que prorrogou-se por força do agravo de 

instrumento de nº 0034576-58.2016.8.19.0000, proferido pela 8ª Câmara 

Cível da Comarca do Rio de Janeiro, o presente cumprimento permanecerá 

suspenso pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis ou até a 

realização da Assemblei Geral de Credores. Portanto aguarde-se o 

decurso do prazo na Secretaria. Com o fim o prazo, intime-se a parte 

exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção. Intimem-se. As providências. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 2017. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010708-35.2012.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA COSTA TRAVASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTHIA RODRIGUES HASSE OAB - MT0012537-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Thais Galindo da Silva OAB - MT0013148A-A (ADVOGADO)

LUIZ GONÇALO DA SILVA OAB - MT0004265A (ADVOGADO)

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010708-35.2012.8.11.0045 REQUERENTE: REGINALDO DA 

COSTA TRAVASSOS REQUERIDO: TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos. Tendo em vista que a decisão proferida nos 

autos código 955848, pelo Juízo da 1ª Vara da Cível da Comarca de 

Cuiabá que suspendeu as execuções, extrajudiciais ou de cumprimento de 

sentenças, provisórias ou definitivas contra a empresa devedora, acolho 

a manifestação da exequente para o fim de suspender a presente 

execução, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) úteis, findo o qual, a 

parte exequente deverá manifestar-se quanto ao prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção. Intimem-se. As providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 31 de outubro de 

2017. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002714-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA BARBOZA FERNEDA (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:

BRADESCO AUTO/RE Companhia de Seguros (seguradora integrante do 

convênio DPVAT) (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N°: 1002714-36.2016.8.11.0045 AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REQUERENTE: KEILA BARBOZA 

FERNEDA SZIMINSKI REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS VISTOS. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT proposta por KEILA BARBOZA FERNEDA 

SZIMINSKI em face do BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

(DPVAT). A parte requerida apresentou contestação ID n° 7220769, 

suscitando preliminarmente: a) alteração do polo passivo da demanda, 

para constar a SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A; b) ausência de interesse de agir, ante a falta de requerimento 

administrativo prévio; c) prescrição da pretensão da parte autora. Com a 

defesa, foram apresentados os documentos de ID n° 7220773, 7220775, 

7220781, 7220892, 7220896 e 7220897. A requerente impugnou a 

contestação (ID n° 8172592), aduzindo ausência de legitimidade e 

representação processual da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, pugnando pela decretação da revelia da parte 

requerida, bem como refutou todos os argumentos da defesa, reiterando 
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os pedidos iniciais. Vieram-me conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. As partes são capazes e estão bem representadas, 

sendo assim, passo a apreciar as preliminares arguidas em contestação. 

DA ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. A parte requerida pugnou em sede 

preliminar, pela alteração do polo passivo da demanda, visando o 

atendimento do beneficiário por uma única fonte. A parte autora alegou a 

ilegitimidade passiva da Seguradora Líder de Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, e ainda, a ausência de instrumento procuratório nos autos. 

Pois bem. Inicialmente, importante o destaque do estabelecido no art. 7º, § 

2º da Lei n° 6.194/1974: “Art. 7 º. [...]. § 2º O Conselho Nacional de 

Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao 

pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de 

sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio.” Por seu 

turno, a Resolução da CNSP n° 332/2016 estabelece em seu art. 41, o 

seguinte: “Art. 41. A seguradora líder do Consórcio DPVAT, especializada 

em Seguro DPVAT, tem a função de bem administrar os recursos 

arrecadados, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, 

pagar indenizações, constituir provisões e representar o Consórcio 

DPVAT.” No mesmo viés, o art. 2º da Portaria SUSPEP n° 2.797/2007, 

determina: “Art. 2° Ratificar que a SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. exerce a função de entidade líder 

dos consórcios de que trata o art. 5° da Resolução CNSP Nº 154, de 8 de 

dezembro de 2006.” Verifica-se através dos dispositivos acima 

transcritos, que a empresa SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A, possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda, nos termos da Resolução da CNSP n° 332/2016. Ademais, o 

requerimento administrativo fora endereçado e recebido pela empresa 

Seguradora Líder de Consórcios do Seguro DPVAT S/A, conforme 

documento de ID n° 3215575. E ainda, a causídica que subscreveu a 

defesa (ID n° 7220769), possui poderes para representar a referida 

empresa, conforme se vê no documento de ID n° 7220742. Nesse sentido, 

segue o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça desse Estado: 

TJMT - AP 23006/2016. Data da Publicação: 15/06/2016. RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

PRESCINDIBILIDADE – PROPOSITURA DA DEMANDA EM MOMENTO 

ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RE 631240/MG – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA AGRAVANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE 

QUALQUER SEGURADORA QUE INTEGRE O CONSÓRCIO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO 

EM DISSONÂNCIA AO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO 

GRAU DA INVALIDEZ – VALOR RETIFICADO – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO parcialmente PROVIDO. A 

orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, para as demandas propostas a contar de 03.09.2014, o 

que não coaduna à hipótese em apreço. Em se tratando de ação de 

indenização referente ao seguro obrigatório, qualquer seguradora que 

integre o consórcio possui legitimidade para figurar no polo passivo da 

demanda. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, mostrando-se dispensável o 

registro da ocorrência no órgão policial competente, se por outros meios 

puderem ser demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor. No 

vertente caso, o valor arbitrado a título de seguro obrigatório deve ser 

calculado em 50% (cinquenta por cento para as perdas de média 

repercussão) de 25% (vinte e cinco por cento para a perda completa da 

mobilidade de um joelho) do valor máximo indenizável de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Entende-se como prequestionada a matéria 

que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo 

despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento 

explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente 

decidida (prequestionamento implícito)., DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 01/06/2016, Publicado no DJE 15/06/2016. Assim sendo, 

considerando que qualquer seguradora que faz parte do convênio DPVAT 

possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva o 

pagamento do seguro, nos termos do art. 7º, da Lei 6.194/74, e ainda, que 

a SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, 

apresentou defesa voluntária nos autos, entendo que se torna 

incontestável a legitimidade da referida empresa, bem como pertinente 

para a garantia da celeridade processual (art. 5ª, inciso LXXVIII, CF/88), 

tendo em vista que não importará prejuízo à parte requerente, levando-se 

em conta a pretensão sub judice. Desta feita, determino a retificação do 

polo passivo da demanda, devendo ser incluída a empresa da 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

Retitifique-se Sra. Gestora o polo passivo da ação. DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. A parte requerida alega a ausência de 

prévio requerimento administrativo, impedindo que a requerida procedesse 

com o voluntário pagamento da indenização, nos termos da Lei Federal n 

6.194/74. Antevejo relevância em destacar, que em recente julgamento 

proferido pelo STF (RE 824712 AgR), no sentido de que em ações de 

cobrança de seguro DPVAT é necessária a comprovação de prévio 

requerimento administrativo. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO 

AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE MAS 

DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240)"(RE 824712 

AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 

19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 

03-06-2015).” “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.1. A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento 

do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias 

administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não 

deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e 

reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de 

pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 

anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de 

conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 

formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria 

de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez 

que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao 

menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação 

jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se 

estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, 

nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a 

conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido 

prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será 

observado o seguinte: (I) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de 

Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá 

implicar a extinção do feito; (II) caso o INSS já tenha apresentado 

contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela 

resistência à pretensão; (III) as demais ações que não se enquadrem nos 

itens (I) e (II) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido 

administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. 

Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se 

manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a 

Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima 

- itens (I), (II) e (III) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial 

deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do 

requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a 

que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para 

determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar 

a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no 

pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a 

postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, 

colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, 

considerando como data de entrada do requerimento a data do início da 

ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, 

que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. STF. RE 631240 
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/ MG. Relator: Min. ROBERTO BARROSO. (03/09/2014)”. Com base nessas 

premissas, importante ainda dizer, que o interesse de agir é uma das 

condições que se subordina o julgamento do mérito da ação, e se assenta 

sobre o binômio necessidade-utilidade, ou seja, resta presente o interesse 

de agir, quando houver a necessidade da jurisdição para a solução de um 

conflito e quando a parte que vem a juízo demandar a prestação 

jurisdicional se vale do meio adequado à satisfação daquela pretensão. 

Segundo os ensinamentos de Fredie Didier Jr "há utilidade da jurisdição 

toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado 

favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida 

em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - 

apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica 

do requerente' (...)". (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, 

Rafael. Curso de Direito Processual Civil. vol. I, Bahia: Ed. Edições 

JusPodivm, 2008, p. 188). Inobstante a isso, no caso, verifica-se que foi 

cumprida a exigência de prévio requerimento administrativo, eis que a 

demanda fora protocolada em 18.10.2016, e o requerimento administrativo 

encaminhado em 23.08.2016 e recebido em 30.08.2016 (ID n° 3215575 e 

3215573). Então, verifica-se configurado o interesse de agir, eis que o 

requerimento administrativo fora devidamente encaminhado e registrado 

recebimento pela parte requerida (ID n° 3215575 e 3215573). Isso posto, 

rejeito a preliminar de interesse de agir suscitada pela parte requerida. DA 

PRESCRIÇÃO. A parte requerida alegou a prescrição da pretensão da 

parte autora quanto à cobrança do seguro DPVAT. Pois bem. Antes de 

reconhecer a ocorrência ou não da prescrição, devemos definir os seus 

mais variados aspectos e formas de reconhecimento e aplicação. O prazo 

prescricional do direito de ação da parte que pleiteia o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT é de três (03) anos, nos termos do art. 

206, § 3°, IX, do Código Civil/2002, e pelo comando da Súmula 405 do STJ. 

É bem verdade que na vigência do Código Civil/1916, o prazo prescricional 

previsto no art. 177, era o vintenário, prazo esse que deverá ser 

observado quando incidente a regra de transição prevista no art. 2.028 do 

atual CC. Algumas dificuldades dizem respeito a definição do marco inicial 

da contagem do prazo prescricional. A regra geral da contagem do prazo 

prescricional é a data do sinistro. No entanto, esse marco inicial pode ser 

alterado se for demonstrada a ocorrência das hipóteses de suspensão ou 

interrupção do prazo prescricional, tais como: I) a consolidação da 

invalidez em data posterior, desde que a seja comprovada por laudo oficial 

e com a demonstração do efetivo tratamento durante esse lapso temporal. 

II) formulação de pedido administrativo para o pagamento do seguro, antes 

de transcorrido o prazo prescricional, mas negada a pretensão. Nessa 

hipótese o prazo recomeça a fluir, pois se trata de suspensão do prazo 

prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ. III) a formulação do pedido 

administrativo para o pagamento do seguro antes do decurso do prazo 

prescricional não o renova, salvo a hipótese de pagamento parcial 

realizado pela seguradora, pois se tratará, então, da hipótese de novo 

direito que surgiu à parte, que é o de pleitear a diferença entre o 

pretendido e o atendido. IV) em sendo a parte absolutamente incapaz, não 

começa a fluir o prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do CC/2002. 

Se menor de idade, até completar 16 anos de idade. V) em demanda 

anteriormente ajuizada, a citação válida interrompe a prescrição, ainda 

quando ordenada por juiz incompetente, cuja interrupção retroage à data 

da propositura da ação, nos termos do art. 202, I do CC e do art. 219, §1º 

do CPC. No caso dos autos, não há que se falar em prescrição, pois o 

requerimento administrativo fora encaminhado no último dia do prazo 

prescricional, ou seja, em 23.08.2016 (ID n° 3215573). Ademais, a parte 

requerida obteve ciência inequívoca da ocorrência dos fatos desde 

26.05.2015, conforme se verifica do andamento da reclamação 

protocolada junto ao PROCON (ID n° 215551), sendo protocolada a 

demanda em 18.10.2016. Nesse sentido: TJMG - Apelação Cível 

1.0105.12.001594-3/001. Data da publicação: 29/07/2013. AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - PRESCRIÇÃO - CIÊNCIA DA INCAPACIDADE. - A 

contagem do prazo prescricional da pretensão referente à cobrança de 

indenização do seguro Dpvat se inicia no momento que a parte tem ciência 

da sua incapacidade. Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9ª CÂMARA 

CÍVEL. Assim, a interrupção do lapso prescricional, reiniciou-se com a 

fluência do período nos marcos em comento, eis que se trata de 

suspensão do prazo prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ, uma 

vez que não houve resposta efetiva ao requerimento administrativo 

protocolado em 23.03.2016, tampouco o decurso do lapso prescricional 

alegado. Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGURO DPVAT. ACIDENTE OCORRIDO EM 2011. PRESCRIÇÃO. 

APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IX, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 

SEM RESPOSTA. SUSPENSÃO DO PRAZO. SUMULA 229 STJ. 

PRESCRIÇAO AFASTADA. O prazo prescricional para pleitear o 

pagamento do seguro obrigatório DPVAT é de 03 anos, consignado no art. 

206, § 3°, IX do Código Civil de 2002, ficando, contudo, suspenso na 

hipótese de haver requerimento administrativo, sem resposta efetiva por 

parte da seguradora. TJMG - AC 10267140020897001. Publicação 

13/12/2016. Relator João Cancio.” Portanto, como a ação foi ajuizada em 

18.10.2016, e suspenso o prazo prescricional em 23.08.2016, nos termos 

da Súmula 229 do STJ, resta ausente a configuração da prescrição, rejeito 

a preliminar de prescrição arguida pela parte requerida. Não havendo mais 

preliminares, declaro SANEADO o feito, remetendo-o à fase instrutória e, 

decido: Defiro o pedido de produção de provas pericial e testemunhal, 

conforme requerido pelas partes. Defiro o pedido de expedição de ofício à 

Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, para que encaminhe cópia 

integral dos prontuários médicos em nome de Keila Barboza Ferneda. 

Nomeio o DR. MARIO KAWAY, médico perito cadastrado em nossos 

sistemas, para realização da perícia médica. Intime-se o perito para dizer 

se aceita o encargo e declinar seus honorários, os quais serão 

suportados pela parte requerida inicialmente, eis que parte autora é 

beneficiária da gratuidade de justiça (ID n° 3236996). Com a manifestação 

do perito, manifestem-se as partes. Em havendo discordância com os 

honorários, diga o perito. Em havendo concordância, intime-se o perito 

para início dos trabalhos. Desde já, fixo o prazo de cinco 05 (cinco) dias 

para que as partes apresentem ASSISTENTE TÉCNICO. Os quesitos já 

foram apresentados conforme se observa dos documentos de ID n° 

7220769 – p. 10 e 20 e ID n° 3215558 – p. 8 (art. 465, inciso II, do CPC). 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para apresentação do laudo. Após a 

juntada do laudo, vistas às partes, no prazo sucessivo de 10(dez) dias, 

iniciando-se pelo autor. Desde já designo audiência de conciliação, 

instrução e julgamento para o dia 29 de maio de 2018, às 15:00 horas. 

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, CPC. Se preferir, 

poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, CPC). 

Oficie-se a Secretaria Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, para que no 

prazo de 10 (dez) dias, encaminhe a este Juízo, cópia integral dos 

prontuários médicos em nome de Keila Barboza Ferneda. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000611-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDA MUNHOZ COSTENARO (AUTOR)

LIZA ANDREIA COSTENARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR PEREIRA MARQUEZI OAB - MT20225/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIR JOSE PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1000611-85.2018.8.11.0045 AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS REQUERENTES: DEOLINDA MUNHOZ 

COSTENARO e LIZA ANDREIA COSTENARO REQUERIDO: ALMIR JOSÉ 

PEREIRA VISTO. Em uma breve análise dos autos, verifico que não restou 

demonstrada a alegada impossibilidade de arcar com os encargos 

processuais das requerentes, assim, determino a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que as requerentes instruam o feito: a) 

cópias das três últimas declarações de imposto de renda ou ainda, outro 

documento que efetivamente seja útil e hábil para comprovação da 

necessidade do benefício da Assistência Judiciária Gratuita; b) cópia dos 

documentos pessoais. Em impossibilidade de comprovar os seus 

rendimentos, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo 

prazo acima aludido. Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do 

Rio Verde/MT, 20 de fevereiro de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000597-04.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT0019125A 

(ADVOGADO)

MURILO CASTRO DE MELO OAB - MT0011449A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE MARCHIORO PAPINI (EXECUTADO)

JHON MARCELO WIGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 

1000597-04.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 234.129,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159). 

EXEQUENTE: VIACAMPO INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME EXECUTADO: 

ROSANE MARCHIORO PAPINI, JHON MARCELO WIGO LUCAS DO RIO 

VERDE, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): Procedo a intimação de 

Vossa Senhoria na qualidade de advogado da parte autora para efetivar o 

pagamento das guias para a expedição da carta precatória de citação 

requerida, para a Comarca de Nova Ubiratã - MT. Após o pagamento, a 

parte deverá juntar o comprovante aos autos através de petição. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003663-26.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE DE SOUZA TORZESCHI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO: 1003663-26.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ADELAIDE DE 

SOUZA TORZESCHI REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. Verifica-se que a 

empresa “Lifemed” apresentou (ID n° 11858234 e 11858239) os 

documentos requisitados para pagamento do tratamento domiciliar em 

fornecimento à requerente, conforme determinado no despacho de ID 

n°11398008. Pois bem. Compulsando as notas fiscais e descrição 

orçamentária apresentada, que o valor do orçamento mensal indicado (ID 

n° 11858239 – p. 04) totalizou a importância de R$ 31.800,00 (trinta e oito 

mil e oitocentos reais), contudo a soma dos valores discriminados no 

orçamento apresentado (profissionais, materiais necessários, 

medicamentos e exames laboratoriais) possui quantia de R$ 10.031,92 

(dez mil, trinta e um reais e noventa e dois centavos) a menor em relação 

ao valor total da nota fiscal a ser paga. Desta feita, intime-se a empresa 

“Lifemed”, para que no prazo de 10 (dez) dias, apresente documentos 

discriminando integralmente os valores dos serviços prestados, 

elucidando a este Juízo o valor total à maior constante da nota fiscal, o 

que se faz imprescindível para a análise do pedido de liberação de valores 

referente à prestação de serviços do período de 12.02.2018 a 12.03.2018 

(NF 11858234 - p. 04). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

URGENTE. Lucas do Rio Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 007/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

R E S O L V E:

 Art. 1º - EXONERAR a servidora ANA CAROLINA ECCO STROEHER, do 

cargo em Assessor de Gabinete II – PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de 

Direito da 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com 

efeitos a partir do dia 28 de fevereiro de 2018.

 Art. 2º - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Água Boa, 26 de fevereiro de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N.º 005/2018.

O DOUTOR ALEXANDRE MEINBERG CEROY, MERITÍSSIMO JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DESTA COMARCA DE ÁGUA BOA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E NA 

FORMA DA LEI, ETC...

CONSIDERANDO a solicitação do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da 

Comarca de Água Boa – MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque.

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR o Senhor LEANDRO ISIDORO BARTZ, do cargo em 

comissão de Assistente de Gabinete I– PDA-CNE VIII do Meritíssimo Juiz de 

Direito 2ª Vara desta Comarca de Água Boa – Mato Grosso, com efeitos a 

partir de 28 de fevereiro de 2018.

 Art. 2º - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Água Boa, 26 de fevereiro de 2018.

 Alexandre Meinberg Ceroy

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000417-94.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA APARECIDA MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO DE MORAES OAB - MT0013330S (ADVOGADO)

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO OAB - MT0020700A 

(ADVOGADO)

DANIELLY SELKE DA LUZ OAB - MT0022277A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000417-94.2017.8.11.0021 AUTOR: ANTONIA 

APARECIDA MOREIRA Da análise dos autos verifico que a advogada da 

parte requerida União Norte do Paraná de Ensino LTDA não encontra-se 

habilitada nos autos, motivo pelo qual não foi intimada do despacho 

proferido em ID 10808212. Desta forma, determino o cadastro da 

advogada Flavia Almeida Moura Di Latella nos autos, procedendo a 

intimação da mesma nos termos do despacho de ID 10808212. Embora 

conste da certidão de ID 11144252 que o prazo da parte requerida 

decorreu e esta não se manifestou, nota-se na realidade que a mesma 

não foi intimada, motivo pelo qual determinou a renovação da intimação. 

Intime-se e Cumpra-se. Água Boa, 27 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 1025328 Nr: 6397-39.2017.811.0021

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Resende Lobo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Lobo de Abreu Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Resende Lobo - 

OAB:OAB/GO 20.313
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora para tomar ciência do encaminhamento da carta precatória, nesta 

data, para a comarca de Goiânia/GO, para citação e intimação do réu, 

devendo ser realizado o preparo da missiva no juízo deprecado.

Notificação

Notificação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ÁGUA BOA 

NOTIFICAÇÃO CERTIDÃO DE NOTIFICAÇÃO VIA PJE: A notificação do 

advogado da parte embargante de que conforme determinação judicial (ID 

nº 11874366), a petição de embargos, bem como os documentos que o 

acompanham, foram excluídos dos autos. CARMEN SYLVIA ONOFRE DE 

SOUSA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA DE ÁGUA BOA E 

INFORMAÇÕES: AV. JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34681694

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000315-38.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

OSCILIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000315-38.2018.8.11.0021 AUTOR: OSCILIO 

GONCALVES DA SILVA 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, 
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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 

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. Nos termos do artigo 438, inciso II do Código 

de Processo Civil, determino que seja oficiada à Agência Sucursal do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS o qual negara o pleito 

administrativo da parte autora, requisitando, no prazo improrrogável de 15 

(quinze) dias, cópia de todo o procedimento administrativo que culminara 

com a negativa. Ressalte-se que deve expressamente constar no ofício a 

possibilidade do envio eletrônico de tais informações, devendo, se for o 

caso, certificar o respondente, eletronicamente, que se trata de extrato fiel 

do que consta em seu banco de dados ou documento digitalizado, nos 

termos do artigo 438, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, com a 

redação que lhe foi dada pela lei n.º 11.419/06. 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, 26 de fevereiro de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000217-87.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE FERREIRA (RÉU)

ISMAEL DAVID DE REZENDE (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000217-87.2017.8.11.0021 AUTOR: GILMAR 

MARTINI FERNANDES Sentença Relatório Tratam-se os presentes autos 

de ação monitória proposta por GILMAR MARTINI FERNANDES em 

desfavor de ISMAEL DAVID DE REZENDE e sua esposa Sra. MARIA JOSÉ 

FERREIRA. Devidamente citada, a parte requerida opôs embargos 

monitórios arguindo excesso de cobrança, sob o fundamento que o valor 

cobrado pelo embargado encontra-se permeado de juros ilegais que 

verdadeiramente incharam o débito primitivo devido. Informa que o extrato 

em bancário em anexo prova que o contrato verbal de mútuo se deu no 

valor de R$ 106.700,00 (cento e seis mil e setecentos reais), 

representando por um cheque bancário sacado pelo autor contra o banco 

sicredi e depositado pelo réu no dia 16-08-2012. Em razão de tais fatos, 

postulou o reconhecimento da relação negocial continuada, com base na 

súmula 286 do STJ, e o excesso da cobrança estabelecendo-se o valor 

devido na presente data (24-08-2017) em R$ 235.938,23 (duzentos e 

trinta e cinco mil novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos). 

Em impugnação aos embargos, o requerente afirmou que as alegações do 

requerido não merecem acolhimento, uma vez que o embargante não 

trouxe aos autos nenhum documento ou prova que descaracterize a 

literalidade e abstração do título neste cobrado. Instadas a indicar os 

pontos controvertidos da demanda e especificar eventuais provas a 

produzir, ambas as partes deixaram de postular dilação probatória. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. Passo à 

decisão. Fundamentação Conforme constara na decisão anterior, 

atualmente o princípio da cooperação encontra-se expresso na legislação 

adjetiva cível. Justamente em razão da referida necessidade cooperativa, 

foram as partes intimadas para manifestarem-se acerca das questões de 

fato e de direito controvertidas, para que fosse possível – de maneira 

cooperada – a fixação dos pontos controversos da demanda, bem como a 

incidência de eventual matéria probante. No entanto, ambas as partes, 

mesmo devidamente cientes da decisão, deixaram de postular, bem como 

especificar eventual dilação probatória. É pacífico na doutrina e 

jurisprudência pátrias que a ausência de manifestação da parte em 

relação à determinada questão processual/fática pode ensejar a sua 

concordância com o ato, eis que o silêncio pode ser interpretado, em 

determinadas situações, como manifestação de vontade. Não podemos 

olvidar, no entanto, que é dever da parte cumprir com exatidão os 

provimentos mandamentais, conforme disposição expressa do artigo 77, 

inciso IV do Código de Processo Civil. Corrobora referido argumento o 

disposto no artigo 340 do Diploma legal em apreço, que expressamente 

aduz que: Art. 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si 

própria, incumbe à parte: I - comparecer em juízo, respondendo ao que lhe 

for interrogado; II - colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial 

que for considerada necessária; III - praticar o ato que lhe for determinado. 

(grifos nossos) A intimação judicial, como qualquer ato de ordem, é um 

mandamento que deve ser cumprido, sob pena de arcar o descumpridor 

com as consequências de sua recusa à acatar com a determinação. 

Várias são as induções que o descumprimento de uma ordem judicial pode 

ocasionar. No caso presente, por tratarem-se os direitos discutidos nos 

autos de privados e disponíveis, vemos que o descumprimento de uma 

intimação não é fato apto para gerar às partes a conquista da pecha de 

litigantes de má-fé, mormente quando o descumprimento do ato gera 

consequências somente ao praticante da omissão. Porém, é válido mais 

uma vez ressaltar, devem as partes arcar com o ônus da prática omissiva. 

Na situação em apreço, resta saber quais seriam as consequências 

referidas. Há pouco tempo atrás, erigiu o legislador constituinte a razoável 

duração do processo como um princípio constitucional. Por tal razão, 

passou a ser dever – jurídico e moral – tanto do julgador quanto das 

partes, agirem de forma a propiciar a rápida finalização do litígio, posto que 

somente o termo da contenda gera a pacificação social. Nesta esteira, o 

que se vê é que na atualidade o legislador está dando nítidos contornos 

orais ao processo judicial, tanto é que em razão das recentes alterações 

empreendidas no Código de Processo Civil, passou a participação das 

partes nas audiências a ser – mais do que antes já era - de suma 

importância, pois tal é o ato pleno do diálogo angular entre os sujeitos do 

processo. Tanto é que o Código de Processo Civil ora em vigor previu 

expressamente a possibilidade da efetivação de uma audiência para o 

saneamento do feito, acaso a causa apresente complexidade em matéria 

de fato ou de direito (artigo 357, parágrafo 3º). No entanto, na decisão 

anterior, fora especificada a razão do não aprazamento de referida 

audiência, sendo as partes instadas para, em cooperação, auxiliar o juízo 

no saneamento do feito, mormente com a especificação das provas a 

serem produzidas. Porém, como já reverberado, ambas as partes sequer 

manifestaram-se acerca da dilação probatória. Portanto, vemos que o 

caso é de declarar preclusa a possibilidade das partes em produzir outras 

provas no presente feito, eis que no presente caso não cabe ao juízo 

suplantar a atuação do causídico que as representa. Assim entendemos 

pois não houvera qualquer manifestação específica a respeito, 

principalmente, da dinâmica probatória, valendo bem ressaltar que é 

justamente neste ponto que necessária – e incisiva – é a participação do 

advogado da parte, pois é este participante do processo que terá a 

possibilidade de demonstrar ao seu presidente, com a aplicação dos 

conhecimentos jurídicos que tem, que esta ou aquela prova é necessária 

para comprovar as alegações trazidas em suas manifestações. Já 

tivemos a oportunidade de narrar que o artigo 319, inciso VI do Código de 

Processo Civil traz como requisito da petição inicial a indicação, pela parte, 

das provas com que pretende esta demonstrar a verdade dos fatos 

alegados. Outro não é o requisito da contestação. No entanto, não raro é o 
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requerimento de provas – como no caso dos autos – de forma genérica, 

aduzindo os causídicos que desejam provar os fatos alegados por todos 

os meios de prova admitidos em direito, não dando ao juiz qualquer 

indicação precisa de qual fato será provado por determinado meio de 

prova. Ainda, por muitas vezes vislumbra-se pedidos de provas que nada 

tem a ver com a questão discutida. Outrossim, por mais que requeira a 

parte determinada prova, pode ser que após a estabilização do processo 

(com a apresentação da contestação e sua eventual impugnação) tal 

modalidade não seja mais necessária, pois eventualmente o fato probando 

pode não mais ser controverso nos autos ou pode ele ter sido confessado 

pela parte adversa. Por tais razões é que o legislador, atento também ao 

princípio da celeridade, instigou o juiz que fomentasse a participação das 

partes na delimitação dos pontos controvertidos e distribuição do ônus 

probatório. Neste momento, após a oitiva das partes sobre o thema 

probandum, é que o magistrado decidirá sobre a admissão deste ou 

daquele meio de prova, determinando sua produção. Assim, não havendo 

a manifestação das partes e, como dantes já dito, sendo o direito discutido 

nos autos de natureza privada e totalmente disponível, não cabe ao juiz 

imiscuir-se na atividade probatória para determinar ex officio a produção 

desta ou daquela modalidade, posto que neste específico caso é dever 

das partes tal incumbência. Por tal razão, não tendo as partes 

especificado as provas que pretendem produzir, conclui-se que não tem 

elas interesse na dilação probatória. Não perfazendo a especificação de 

provas no momento oportuno, operada encontra-se a preclusão da 

possibilidade, pelas partes, de produzir outras provas, no presente 

processo. Quanto ao mérito da demanda, insta consignar que as partes 

discutem a existência de cobrança, bem como o montante atual. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passo a decidir o mérito da 

presente ação, expondo as razões de meu convencimento, conforme 

exigência esculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição de 1988. 

Analisando os autos, constato que as alegações fáticas trazidas pelo 

autor foram impugnadas pela parte requerida. Desse modo, a controvérsia 

se resolve com a análise do direito aplicado ao caso, consoante a 

fundamentação que segue. Pois bem, alega a parte embargante o excesso 

do valor cobrado pelo embargado, uma vez que o débito se trata de uma 

longa e externa relação continuada entre as partes, permeada de juros 

ilegais que incharam o débito primitivo devido. No que tange ao valor 

devido, afiro que melhor sorte não socorre os embargantes. Dos cálculos 

apresentados pela parte autora (ID 5548567) nota-se que foram aplicados 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo 

INPC. A incidência dos juros de mora encontra amparo no Código Civil, sem 

seu artigo 406: Art. 406 – Quando os juros moratórios não forem 

convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de 

determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor 

para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Por 

sua vez, o § 1º do art. 161, do Código Tributário Nacional dispõe o 

seguinte: Art. 161, § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de 

mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. Em relação ao termo 

inicial de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, 

tratando-se de dívida positiva e líquida, nos termos do artigo 397 do Código 

Civil, devem incidir a partir do vencimento de cada prestação, momento em 

que a dívida se tornou exigível. Desta forma, os cálculos apresentados 

pela autora encontram-se em consonância com o ordenamento jurídico. 

Além disso, cabia à parte embargante, nos embargos monitórios, o ônus 

de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

embargado, autor da monitória, encargo do qual não se desincumbiu. In 

casu, não basta a afirmação genérica de erro de cálculo e excesso de 

execução, devendo a parte embargante explicitar as inconformidades e 

declarar de imediato o valor que entende devido. Dessa forma e 

considerando a autonomia do cheque, devem os embargos monitórios 

serem julgados improcedentes, devendo ser reconhecida a dívida com a 

formação de um título executivo judicial, de rigor a conversão do mandado 

inicial em mandado executivo, prosseguindo-se com a execução 

propriamente dita, conforme determina o artigo 701, § 2º, in fine, do Código 

de Processo Civil, que expressamente dispõe: Constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 

formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os 

embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II 

do Livro I da Parte Especial. Dispositivo Diante do exposto, desacolho os 

embargos à ação monitória opostos por Ismael David de Rezende e sua 

esposa Maria José Ferreira, julgando PROCEDENTE o pedido articulado na 

inicial, para converter o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Por 

consequência, determino a intimação dos requeridos para efetuar o 

pagamento do débito, nos termos acima especificados, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 

advogado no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, 

parágrafo 1º, do CPC e prosseguimento do feito com a expropriação de 

bens. Condeno os embargantes/réus ao pagamento das custas e 

despesas processuais bem como nos honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% (dez por cento) 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, 27 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-88.2015.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUCIR LOWER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE OAB - MT0011828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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 8010211-88.2015.8.11.0021 REQUERENTE: CLAUCIR 

LOWER - 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. No que tange ao pedido de cumprimento de sentença 

referente aos honorários advocatícios, determino que corrija-se o registro, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 302 de 617



a distribuição e autuação do presente feito, para constar no sistema 

PJE/TJMT que trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. 

Diante do pedido de cumprimento, intime-se o executado para, nos termos 

do artigo 523 caput 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). Não havendo o pagamento, 

independentemente de nova deliberação, intime-se o exequente para 

impulsionar o feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 

Intime-se e cumpra-se. Água Boa, 27 de fevereiro de 2018 Alexandre 

Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000312-83.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SIMITAN SEGATTO OAB - MT24076/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO DE RE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/04/2018 Hora: 15:30 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-90.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON DOUGLAS FERNANDES MENEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0110331A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) e seu cliente, 

para comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 20/04/2018 Hora: 16:15 , horas de 

Mato Grosso, endereço: Av. Julio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, 

Fone: 3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110596 Nr: 2774-98.2016.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gadiell Pereira de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlei Martins de 

Oliveira Junior - OAB:OAB/MT 13989-B

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 29/03/2018, às 

14h30min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito.8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Água Boa/MT, 04 

de dezembro de 2017.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 88139 Nr: 2566-22.2013.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleudismar Ribeiro dos Passos, Silvaldo Ribeiro 

dos Passos, Guilherme Ribeiro dos Passos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 27/03/2018, às 

16h00min.3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única vez no DJE para ciência 

e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, art. 370, CPP) e, 

ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) mediante mandado, carta 

precatória ou carta rogatória, segundo incidência das situações dos 

artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e seguintes ou 368 e 

seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental deste processo 

seguirá normalmente sem a presença do(a/s) acusado(a/s) previamente 

declarado revel conforme artigo 367 do mesmo CPP.4. As testemunhas 

arroladas pelas partes e residentes nos limites territoriais deste juízo 

serão pessoalmente intimadas para comparecimento pessoal e obrigatório 

na oralidade encimada, sob pena de: condução coercitiva, condenação ao 

pagamento de multa e despesa da diligência e responsabilidade criminal 

pelo crime de desobediência, nos moldes dos artigos 218 e 219 do CPP, 

devendo constar tal advertência do respectivo mandado judicial de 

intimação.5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade superior a(s) 

testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe de repartição 

sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Meinberg Ceroy

 Cod. Proc.: 107636 Nr: 1129-38.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno dos Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tais Boeira do Nascimento 

Silva - OAB:OAB/MT 21485/O

 Vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca do pleito 

de fls. 240/241.

 Determino que seja oficiado ao sistema prisional local, para que junte aos 

autos o atestado de conduta carcerária do reeducando.
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 Ainda, deve ser o sistema referido notificado para que submeta o 

reeducando à estudo psicológico, o qual deve ser juntado aos autos.

 Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Informação

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 152708

Numeração Única: 4253-95.2017.8.11.0020

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Processual

Requerente: CARLOS ROGÉRIO RODRGUES E SILVA

GISELLI ROSA LEITE RODRIGUES

Advogado(s): -

Requerido: ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 15/03/2018 às 12:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 152709

Numeração Única: 1091-63.2015.8.11.0020

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Processual

Requerente: SELMA SANTOS SOUZA

Advogado(s): -

Requerido: JAIR REGIOLI

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 16/03/2018 às 13:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 152711

Numeração Única: 133-43.2016.8.11.0020

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Processual

Requerente: PAMELA SUELEN DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s): -

Requerido: VOLNEI ISRAEL DA SILVA

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 19/03/2018 às 12:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

SOLICITAÇÃO DE COMPARECIMENTO Nº: 152841

Numeração Única: 1839-95.2015.8.11.0020

Unidade de origem: Alto Araguaia

Tipo de ação: Processual

Requerente: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): -

Requerido: Ana Aparecida Candida Leal

Advogado(s): -

Srs Advogados:

Solicito que Vossa(s) Senhoria(s), juntamente com as partes sob o seu 

patrocínio, compareça(m) no CEJUSC Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania de Alto Araguaia para participar(em) da sessão de 

conciliação/mediação agendada para o dia, horário e local informados abaixo:

Data: 05/03/2018 às 13:00

Endereço: Rua Onildo Taveira n. 143 - CEP.: 78780-000

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33018 Nr: 556-76.2011.811.0020

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA CAMPOS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Agdo Cruvinel - 

OAB:11834/MT

 7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 66, inciso II, da Lei de Execução 

Penal, JULGO EXTINTA a punibilidade da pena imposta a POLIANA 

MACHADO, anteriormente qualificada nos autos, determinando que na 

hipótese de ausência de pagamento da pena de multa pela recuperanda, 

após regularmente intimada com a referida finalidade, se proceda à 

expedição de ofício à Procuradoria do Estado, acompanhado de cópia da 

sentença condenatória e do trânsito em julgado, para que inscreva a multa 

penal na dívida ativa em nome da reeducanda.8. Sem custas.9. 

PUBLIQUE-SE esta sentença um única vez no DJE e, conforme atuação 

nos autos, dê ciência pessoal ao (s) nobre (s) membro (s) do MPE e/ou 

DPE face disposição orgânica e processual de regência.10. Prescindível a 

intimação pessoal do (a/s) acusado (a/s) consoante regramento ínsito na 

CNGC.11. Não havendo irresignação recursal voluntária, certifique o 

trânsito em julgado e promova o ARQUIVAMENTO destes autos mediante 

anotações e baixas de estilo.12. Após concretizadas as medidas 

pertinentes às necessárias comunicações para que o reeducando não 

sofra as consequências decorrentes do presente procedimento, 

observando o que preconiza o artigo 202 da Lei nº 7.210/1984 e a CNGC, 

ARQUIVE-SE.13. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 11 de 

dezembro de 2017.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56226 Nr: 1982-55.2013.811.0020

 AÇÃO: Mandado de Segurança com pedido liminar (arts. 1553/51 e 5º, 

LXIX da CF)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AYSLAN FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DO POSTO FISCAL HENRIQUE PEIXOTO 

- ARAGUAIA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA - 

OAB:5177-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Em razão de decisão proferida pelo Tribunal, a sentença recorrida foi 

ratificada. Desta forma, ARQUIVEM-SE os autos mediante anotações e 

baixas de estilo conforme CNGC/MT.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 56922 Nr: 2679-76.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE ARAGUAINHA, JESUS JOSÉ DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Laura cristina Primo 

Parreira - OAB:20204, Sebastião Gustavo Primo Parreira - 

OAB:15724/MT

 Vistos.

1. Trata-se ação que envolve causas em que há possível interesse 
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público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. Dessarte, 

por imperativo legal (inciso I do art. 178, CPC/2015), sob pena de nulidade 

(art. 179 do CPC/2015), DETERMINO a imediata vista do feito ao nobre 

Promotor de Justiça atuante neste juízo com escopo do Parquet lançar luz 

nos autos.

2. Após manifestação ministerial, voltem os autos conclusos.

Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80381 Nr: 1471-18.2017.811.0020

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA SOUZA SANTANA - ME, CREUZA SOUZA 

SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAYNÁ MARIA DE SOUSA 

SANTOS - OAB:16.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica Vossa Senhoria, Advogado da parte Exequente, INTIMADO para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de 

Justiça de Ref: 08 e 11, sob pena de devolução da missiva.

Cassiano de Moura Fell

Técnico Judiciário - Mtr: 32608

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 23421 Nr: 971-64.2008.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CORACI MORAIS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE o INSS, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

demonstrativo de cálculo atualizado.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 30 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 31390 Nr: 2076-08.2010.811.0020

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DE 

ALTO ARAGUAIA, CÉLIO RODRIGUES (Pastor Evangélico)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY BERNINI (ESPÓLIO), DARCY BERNINI, 

LEVI BERNINI, GUIOMAR BORGES DE CARVALHO, JULIA BORGES DE 

FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILSON ANTONIO LOPES DE 

ALMEIDA - OAB:18.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foram indicados os 

inventariantes dos espólios que ocupam o polo passivo da presente lide, 

nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

 2. Por conseguinte, DETERMINO que o requerente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 1 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89459 Nr: 5917-64.2017.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE APARECIDA DE SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDERI ANTONIO PARUSSOLO, ANELICE 

APARECIDA ROSA PARUSSOLO, PAULO FERNANDO ROSA, LILIAN 

MARQUES PEREIRA ROSA, LAURO BERGAMINE ROSA, ESPÓLIO 

ADALGISA MACORIN ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR HONORATO ALVES - 

OAB:93211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DE TARSO FÁVERO 

- OAB:161560

 Vistos.

1. Em atenção ao art. 331, do CPC/2015, MANTENHO a sentença 

guerreada.

2. CITEM-SE os requeridos para responderem ao recurso, consoante 

determinado no §1º do mencionado dispositivo legal.

3. Alfim do prazo encimado, após adotadas as providências necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como, grafando nossas sinceras homenagens.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 21 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 68509 Nr: 51-12.2016.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIDENIR ALMEIDA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Visando a evitar prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem 

as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com 

objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas 

alegações.

 2. Ressalto que não basta o protesto pela produção de provas expressos 

nas petições pretéritas, sendo imprescindível o requerimento nesta fase 

processual, na forma determinada no parágrafo anterior.

3. Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser 

encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento 

antecipado da lide.

4. Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, 

em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o 

caso, sentença.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71293 Nr: 1228-11.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA, 

MARIA ARIADNE INACIO SANTOS AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Quando dois herdeiros litigam entre si sobre um bem pertencente ao 

espólio, há evidente conexão entre a ação ordinária e ação de inventário 

que está em curso, pelo que de rigor a reunião dos processos. Ademais, 

tratando-se de demanda que envolve herdeiros e bem que pertence ao 

acervo hereditário, há evidente potencialidade de que o deslinde da ação 

ordinária produza reflexos no direito hereditário de cada um dos litigantes, 

sobre o direito dos demais herdeiros, ou mesmo para o espólio - 

circunstância que também impõe a reunião dos processos. CONFLITO 

JULGADO IMPROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. (Conflito de Competência 

Nº 70039708474, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rui Portanova, Julgado em 23/12/2010)”AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO E RESPECTIVOS 

EMBARGOS CONTIDOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REUNIÃO 

DOS PROCESSOS PELA REGRA DA PREVENÇÃO – CLAUSULA DE 

ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DA REGRA DE CONEXÃO – 

RECURSO DESPROVIDO. Verificado que a ação de execução e os 

respectivos embargos são causas contidas na ação de obrigação de 

fazer, as ações devem ser reunidas para julgamento simultâneo, caos em 

que prevento o juízo da ação ordinária para dirimir àquelas demandas, 

conforme o art. 106 do CPC, independentemente de cláusula de eleição de 

foro. Precedentes do STJ. TJMT. AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 

153980/2012 - CLASSE CNJ.”10. Assim, considerando a existência de 

ação de inventário e partilha n. 1906-60.2015.811.0020 (cód. 64975), 

distribuída em 27/08/2015, as ações de execução códigos n. 71288, 

71291, 71292 e 71296, e os embargos de terceiro n. 

3102-94.2017.811.0020 (cód. 83323) e n. 169-17.2018.811.0020 (cód. 

90845), todos em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Alto 

Araguaia, entendo que este juízo é incompetente para processar e julgar o 

presente feito.11. Ante ao exposto, DECLINO da competência para o 

processamento do feito em apenso aos autos n. 1224-71.2016.811.0020 

(cód. 71288), determinando a remessa do mesmo ao juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Alto Araguaia

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70601 Nr: 938-93.2016.811.0020

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo 

único do artigo 321 do CPC/2015 e por conseqüência JULGO e DECLARO 

EXTINTA a presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos 

artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. 12. Custas pela 

parte autora. Sem honorários advocatícios, vez que o demandado não 

ingressou na lide. 13. Após o transito em julgado, ao arquivo.14. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

22 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90213 Nr: 6404-34.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o representante da 

pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do 

artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90212 Nr: 6403-49.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOTEL KARAJAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ao analisar os autos, verifico que não foi indicado o representante da 

pessoa jurídica que ocupa o polo passivo da presente lide, nos termos do 

artigo 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

2. Por conseguinte, DETERMINO que o exequente proceda à emenda à 

petição inicial, nos termos do artigo 321, do CPC, concedendo o prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

3. Após, mediante correta triagem, à conclusão.

4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 31 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 91590 Nr: 595-29.2018.811.0020

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARINE ASSIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. EM MONOCRÁTICA. (Conflito de 

Competência Nº 70039708474, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 23/12/2010)”AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO E 

RESPECTIVOS EMBARGOS CONTIDOS NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – REUNIÃO DOS PROCESSOS PELA REGRA DA PREVENÇÃO – 

CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PREVALÊNCIA DA REGRA DE 

CONEXÃO – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que a ação de execução 

e os respectivos embargos são causas contidas na ação de obrigação de 

fazer, as ações devem ser reunidas para julgamento simultâneo, caos em 

que prevento o juízo da ação ordinária para dirimir àquelas demandas, 

conforme o art. 106 do CPC, independentemente de cláusula de eleição de 

foro. Precedentes do STJ. TJMT. AGRAVODE INSTRUMENTO Nº 

153980/2012 - CLASSE CNJ.”10. Assim, considerando a existência de 

ação de inventário e partilha n. 1906-60.2015.811.0020 (cód. 64975), 

distribuída em 27/08/2015, as ações de execução códigos n. 71288, 

71291, 71292 e 71296, e os embargos de terceiro n. 

3102-94.2017.811.0020 (cód. 83323) e n. 169-17.2018.811.0020 (cód. 

90845), todos em trâmite perante a Primeira Vara da Comarca de Alto 

Araguaia, entendo que este juízo é incompetente para processar e julgar o 

presente feito.11. Ante ao exposto, DECLINO da competência para o 

processamento do feito em apenso aos autos n. 1224-71.2016.811.0020 

(cód. 71288), determinando a remessa do mesmo ao juízo da 1ª Vara da 

Comarca de Alto Araguaia, procedendo às anotações e baixas 

necessárias, bem como grafando nossas sinceras homenagens.12. 

INTIME-SE.13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto 

Araguaia/MT, 22 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-80.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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ARNALDO PROCOPIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

HELOISA MARIA DE RESENDE OAB - MT0019209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RM & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA MARQUES FRANCO RUSSI OAB - GO36716 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000056-80.2017.8.11.0020 REQUERENTE: ARNALDO PROCOPIO 

REQUERIDO: LATICINIO SAO FRANCISCO LTDA - EPP, RM & CIA LTDA - 

EPP VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, da Lei nº 9099/95. 

De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais: 

“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Assim, verifico 

que o reclamante deixou de comparecer, conforme evento Num. 

10514105, nem mesmo informou o motivo, demonstrando desinteresse no 

prosseguimento da demanda. Dessa forma, em razão da parte reclamante 

não ter comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento 

Num. 10514105, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 

51, I, da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução 

de mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 

do FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. 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: 8010126-37.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

HELIDA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO GERAL DE APOIO AO FUNCIONARIO PUBLICO E PRIVADO 

DE SANTA CATARINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010126-37.2017.8.11.0020 REQUERENTE: HELIDA MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: ASSOCIACAO GERAL DE APOIO AO FUNCIONARIO PUBLICO 

E PRIVADO DE SANTA CATARINA Vistos. Trata-se de Reclamação Cível 

por meio da qual a parte autora alega que tem sido realizado descontos de 

forma indevida junto a seu benefício. A parte reclamada não compareceu 

a audiência de conciliação (Num. 11220936), bem como não apresentou 

defesa quanto aos fatos esposados pela parte autora. 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). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. 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. ” Contudo, 

apesar dos efeitos da revelia aplicados a parte ré, esta não induz a 

procedência da demanda, haja vista que a parte autora não colacionou 

aos autos documentos capazes de demonstrar os danos que ora postula 

indenização. A parte autora, menciona que tomou conhecimento de que há 

descontos indevidos junto ao recebimento de sua aposentadoria junto a 

instituição bancaria Caixa Econômica Federal. Ressalto que somente após 

o desconto de 32 (trinta e duas) parcelas no valor de R$ 419,02 

(quatrocentos e dezenove reais e dois centavos), iniciados no ano de 

2014, é que a autora, em 03/05/17 pleiteia descontos indevidos. De fato, 

impossível julgar de forma procedente tal postulado, uma vez que a 

REVELIA não é instituto processual absoluto. Ora, a situação narrada não 

faz presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que 

tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do 

suposto constrangimento experimentado pela consumidora. Houve, no 

máximo, um simples aborrecimento. 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. 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, 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 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: 8010107-65.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDES SILVA VIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WF CONSTRUTORA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010107-65.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LUIZ FERNANDES SILVA VIDA 

REQUERIDO: WF CONSTRUTORA EIRELI - ME Vistos. Trata-se de ação em 

que o reclamante busca o recebimento do valor contratado de forma 

verbal junto a parte reclamada. A reclamada, embora citada (Num. 

11093859), deixou de comparecer a audiência de conciliação (Num. 

11224847), tampouco justificou sua ausência em momento anterior à sua 

realização. 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. Insta ressaltar a validade da 

citação ocorrida nos autos, visto que a parte a sobrinha do reclamado, 

recebeu citação/notificação conforme consta no evento Num. 7093173, 

configurando assim, hipótese prevista no enunciado n. 05 do FONAJE. 

Note-se que, consoante retro mencionado, a parte reclamada, mesmo 

citada/intimada (Num. 7093173) deixou de comparecer regularmente na 

audiência de conciliação, não apresentando também a contestação. Em 

segundo giro, 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 
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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.” Assim, 

uma vez comprovado pela parte reclamante a subsistência do negócio 

jurídico, representado pelo documento juntado à petição inicial 

(fotografias), cumpria a parte reclamada provocar o contraditório 

demonstrando fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito das 

autoras, nos termos do artigo 373, II do CPC, o que não o fez, devendo, 

portanto, o pedido ser julgado procedente. Atesta o reclamante no 

contrato de empreitada entabulado pelas partes e juntado aos autos que o 

valor da obra seria de R$7.000,00 (sete mil reais). Assim, deste montante 

o promovido quitou somente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), ou seja, 

restando apenas R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) para que o 

contrato fosse integralmente liquidado pelo ora contratante, a saber, o 

autor. Assim, condeno o reclamado a devolver ao autor a título de 

rescisão contratual o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), 

atualizados em tempo da apresentação da inicial. 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, JULGO PROCEDENTE o 

pedido veiculado na inicial, e, para tanto, CONDENO a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), devidamente 

corrigido e atualizado monetariamente, bem como acrescidos de juros de 

1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso, pelo qual defino a data 

de 01 de outubro de 2015, Súmula 43 do STJ c/c art. 398 do CC, 

respectivamente. 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: 8010298-13.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA ALVES (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010298-13.2016.8.11.0020 REQUERENTE: BRUNO OLIVEIRA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor 

do artigo 38, da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum 

Nacional de Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto.” Assim, verifico que o reclamante deixou de comparecer, 

conforme evento Num. 11283663, nem mesmo informou o motivo, 

demonstrando desinteresse no prosseguimento da demanda, apesar de 

sua patrona ter informado em audiência que procederia a juntada de 

atestado médico. Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter 

comparecido à audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 

11283663, restou configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da 

Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de 

mérito, com o consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do 

FONAJE, CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. 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: 8010331-03.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GOUVEIA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT0011645A-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 ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010331-03.2016.8.11.0020 REQUERENTE: LUZIA GOUVEIA CARVALHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que possui uma 

linha telefônica junto à reclamada, onde, sem sua autorização, fora 

realizada a contratação de um serviço denominado “serviços de 

terceiros”, razão pela qual requer o cancelamento dos serviços não 

contratados, bem como indenização por danos morais. 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. 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. A parte 

autora alega que possui uma linha telefônica junto à reclamada, onde, sem 

sua autorização, fora realizada a contratação de um serviço denominado 

“serviços de terceiros”, razão pela qual requer o cancelamento dos 

serviços não contratados, bem como indenização por danos morais. 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. Pois bem, primeiramente, instar 

consignar 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. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que houve 

sim contratação de serviços, vejo que apenas há aduções, sem qualquer 

tipo de comprovação. As telas apresentadas na contestação não fazem 

prova das contratações que aqui se discute. O que se demonstra ali é um 

cadastro, não havendo a certeza de que foi a parte reclamante quem 

procedeu àquelas. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da 

ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E 

no presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Em que pese a presente demanda se tratar de relação de 

Consumo, aplicável, portanto, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do 

CDC), em nenhum momento a parte autora comprovou a numeração de um 

único protocolo de atendimento quanto ao suposto pedido de 

cancelamento do serviço não contratado. Ora, os deveres de boa-fé e 

lealdade contratual não estão restritos à reclamada, e sim a ambas as 

partes. Mutatis mutandis, serve-se deste escólio jurisprudencial: 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. 

SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005726989, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 08/10/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71005726989 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

08/10/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 14/10/2015). Portanto, a situação narrada não faz presumir 

a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que, 

hipoteticamente, tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não 

há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da parte postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. E 

ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 308 de 617



Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). O Superior Tribunal de Justiça, em caso 

análogo, já decidiu que “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar 

do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” (Resp. 599538/MA, Quarta Turma, Rel. 

Min. Cesar Asfor Rocha, publicado no DJU de 06.09.2004). 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 

materiais e morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência destes pedidos. Nesta senda é impossível 

acolher o pedido de devolução na forma dobrada dos valores cobrados 

em outras faturas, uma vez que a parte reclamante deixou de proceder a 

juntada das faturas e/ou relatório de pagamentos referente aos períodos 

que alega a cobrança indevida. Dessa forma, somente a devolução em 

dobro do que fora efetivamente provado é medida imposta! Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

CONFIRMO a liminar outrora concedia, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto CONDENO a 

reclamada a promover, em definitivo, o cancelamento da “Serviços de 

terceiros”, relativamente ao contrato objeto destes autos, sob pena de 

multa de R$ 100,00 (cem reais) por cobrança indevida realizada 

posteriormente à intimação da homologação desta decisão, a ser 

comprovada pela parte reclamante em sede de cumprimento de sentença, 

bem como a DEVOLUÇÃO na forma dobrada do valor indevidamente pago 

na fatura do mês de setembro de 2016, o qual perfaz o importe de R$ 5,98 

(cinco reais e noventa e oito centavos), a título de danos materiais, 

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 data da 

distribuição da presente ação (art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81). 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: 8010299-95.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010299-95.2016.8.11.0020 REQUERENTE: BRUNO OLIVEIRA ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. VISTOS, Dispenso o relatório a teor do artigo 38, 

da Lei nº 9099/95. De acordo com o Enunciado 20, do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” 

Assim, verifico que o reclamante deixou de comparecer, conforme evento 

Num. 11284111, nem mesmo informou o motivo, demonstrando 

desinteresse no prosseguimento da demanda, apesar de sua patrona ter 

informado em audiência que procederia a juntada de atestado médico. 

Dessa forma, em razão da parte reclamante não ter comparecido à 

audiência de conciliação colacionada ao evento Num. 11284111, restou 

configurada a contumácia, com espeque no art. 51, I, da Lei 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO o presente feito sem resolução de mérito, com o 

consequente arquivamento. Com base no Enunciado 28 do FONAJE, 

CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais. 

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

Comarca de Barra do Bugres

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000613-40.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FELIX SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES COSTA OAB - MT0013648A (ADVOGADO)

DEJANIRA JOANA SANTOS COSTA OAB - MT15438/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação das partes, da r. 

sentença ID do documento: 11906101. “....JULGO E DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de 

Processo Civil..........” O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CELMA ANTONIA SANSAO GOUVEIA-Gestora 

Judiciária. Mat; 4419.

Comarca de Campo Novo do Parecis

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-03.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WILSON ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000372-03.2017.8.11.0050 REQUERENTE: MARCOS WILSON 

ALMEIDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S.A. Vistos. Dispensado o 

relatório, conforme dispõe o artigo 38, da Lei n. 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente no presente feito. 

Ante o exposto, tratando-se de direito disponível e devidamente 

representados os litigantes, HOMOLOGO o acordo estabelecido entre as 

partes, na forma e condições pactuadas no Id. 11795170 e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do CPC. Isento de custas e 
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despesas processuais. Sentença Publicada no DJE. Transitada em 

julgado, arquivem-se estes autos, observadas as formalidades legais, 

procedendo-se as anotações e baixas de estilo. Submeto o projeto de 

sentença para HOMOLOGAÇÃO da Excelentíssima Senhora Doutora Juíza 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos 

termos do Artigo 40 da Lei 9099/95. Campo Novo dos Parecis, 27 de 

fevereiro de 2018. Marianne Nathaine Tunes de Oliveira Tremura Juíza 

Leiga Vistos. Homologo a sentença do Juiz Leigo, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 40, da Lei 9099/95. Campo 

Novo dos Parecis, 27 de FEVEREIRO de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juíza de Direito

Comarca de Campo Verde

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000659-60.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAIS FERREIRA EVANGELISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI OAB - MT0020005A (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: 1000571-56.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA VERONICA GOEDERT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO MARCAL MOREIRA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à audiência de Conciliação designada para o dia 28/05/2018 

às 09:00hs, na sede do Juizado Especial, Campo Verde - MT. Ciêntificu- o 

(a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação das custas, na forma da Lei.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010499-48.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA FARIAS DOS REIS ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI/BRASIL TELECOM S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Primeiramente, REITERO integralmente a decisão de ID 

9034890. Considerando que o recurso interposto pela parte autora (ID 

4339724) já foi devidamente recebido (ID 9034890), tendo sido 

apresentada, inclusive, as contrarrazões pela parte recorrida (ID 

9221609), remeta-se IMEDIATAMENTE o feito à Superior Instância para 

apreciação do recurso interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-68.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL CRISTINA BORGES DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE OAB - MG0056543A-A 

(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, 14 de setembro de 

2017. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-31.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

ANDRE MARTINS SONEHARA OAB - MG138250 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente e AUTORIZO 

a liberação do valor incontroverso depositado nos autos, em conta 

informada por ela, por meio do petitório de ID 11456583. No mais, diante da 

impugnação manifestada pela parte exequente, INTIME-SE a parte 

Executada para que realize o pagamento da quantia controversa, em 

10(dez) dias, ou requeira o que entender de direito. Cumpra-se. Às 

providências. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-18.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TITO QUARANTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (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

 

Autos nº 1000483-18.2016.8.11.0051 Despacho. Vistos etc. Na forma do 

artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) executado)(a) para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do crédito, conforme pedido de ID 

11793721. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo 

previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-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 do artigo 523 do CPC, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento 

voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova 

intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de penhora 

on line (bacenjud). Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 

do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Campo Verde-MT, 20 de fevereiro de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010419-89.2009.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ARNULFO BRITO DE CARVALHO (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLAINE FIGUEIREDO DE FREITAS PERON OAB - MT0010101A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (EXECUTADO)

BRASIL TELECOM S/A OI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINE COUTINHO ALBUQUERQUE GOMES OAB - MT0012947A 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

SALOLI PAZ GALBIATI OAB - MT0017308A (ADVOGADO)

MARINALVA DE MATOS SANTANA OAB - MT0013002A (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT0010133A-O (ADVOGADO)

 

Decisão. Vistos etc. O presente processo foi extinto pelo cumprimento da 

obrigação estabelecida em sentença, conforme sentença de ID 1174692. 

O prosseguimento da demanda cinge-se, em suma, pela existência de 

valor depositado pela Reclamada OI S/A, em razão de depósito 

recursal/judicial (nº 4300105576987), datado em 09/11/2015, postulando o 

seu levantamento. O Banco do Brasil, instado a se manifestar, confirmou a 

existência de referido valor na agência bancária, a qual está depositada 

referente a este feito (ID 9883809). Portanto, após a vinculação de 

referidos valores, caso ainda não tenha sido feito, DETERMINO a 

restituição à parte reclamada BRASIL TELECOM OI S/A, na conta 

informada por ela (ID 1931202). Em seguida, não havendo mais nada a 

deliberar, voltem os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se. Às providências. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000064-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 03/04/2018, às 14:00 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE JHONY GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 27/03/2018, às 15:00 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para comparecer 

à Audiência de Conciliação designada para o dia 24/04/2018, às 16:00 na 

sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - MT. 

Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em arquivamento e 

condenação nas custas processuais, nos termos da Lei.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010083-80.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ROEGELIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT0008072A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR ARGEMIRO FREITAG (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A priori, necessário esclarecer quanto aos valores já 

penhorados nos autos e do crédito remanescente a ser executado. Muito 

embora a decisão de ID 8721108 tenha citado a constrição do valor de R$ 

24.832,42, é cediço que tal valor não foi penhorado, mas, sim, seria o 

“valor a bloquear”, solicitado pelo sistema Bacen Jud. Desta forma, vê-se 

que, até o momento, foram constritos os seguintes valores: 1. R$ 2.368,29 

(ID 8286078) 2. R$ 16,33 3. R$ 3.311,93 (9270080) 4. 573,69 (9270080) 

Com efeito, assiste razão a parte exequente no petitório de ID 9460868, 

devendo tais valores serem liberados em favor da parte exequente, 

conforme já determinado na decisão de ID 8721108. Portanto, determino o 

prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. INTIME-SE a 

parte exequente, por meio de sua Advogada, para trazer planilha do 

crédito atualizado. Subsidiariamente, desde já, DEFIRO o pedido aduzido 

pela parte exequente para solicitar informações, ao departamento de 

trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da existência de veículos 

eventualmente cadastrados em nome do Executado. Efetuada nesta data 

consulta no Renajuda, desde já foi procedido a indicação da restrição no 

cadastro do veículo, inclusive a de circulação, nomeando, desde logo, a 

parte exequente como Depositário, conforme documento anexo. ASSIM, 

caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser localizado, 

a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados. Nessa 

hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, intimando-se as Partes 

para que se manifestem sobre o laudo correspondente. Se ainda assim 

impossível a localização de bem disponível, DEFIRO o pedido feito pela 

parte exequente para solicitar informações, da Receita Federal, acerca de 

eventuais bens existentes em nome do Executado. Infrutífera as 

providências retro, INTIME-SE a parte exequente para que indique bens 

penhoráveis do executado, sob pena de extinção do feito. Intimem-se as 

partes. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010264-76.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT0018395A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO SENGER - ME (EXECUTADO)

ROSANGELA DE SOUZA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. DEFIRO o pedido de levantamento formulado pela 

parte Exequente, por meio de petitório de ID 11322543, devendo o valor 

bloqueado ser transferido na conta indicada. Por corolário, determino o 

prosseguimento da execução quanto ao débito remanescente. Procedida 

consulta no Sistema Renajud nada foi localizado em nome da Executada 

Rosangela, Evandro Senger - pessoa física e jurídica. INTIME-SE a parte 

exequente para que indique bens penhoráveis do executado, sob pena de 

extinção do feito, no prazo de 05(cinco) dias. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Campo Verde-MT, 27 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: 1000064-27.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE DOS SANTOS MACEDO ROCHENBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000064-27.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. - Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” - Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 373 

do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A 

decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a 

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente 

difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer 

por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito 

indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o 

exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser 

celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que o réu possa, já na contestação, 

produzir as provas que entender necessárias, especialmente as 

documentais, a atender a sua incumbência processual. Esclarecido isso, 

concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do ônus da prova 

naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do consumidor, 

assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor em produzir as 

provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, também, 

naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, verossimilhança de 

suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória da 

Requerente, pois que a Requerida é que poderá demonstrar se há falhas 

no fornecimento de água da residência da Requerente. Assim, visível a 

hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do ônus da 

prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das partes. À 

Requerida incumbirá, portanto, demonstrar se há falhas no fornecimento 

de água da residência locada pela Requerente. Isso posto, reconhecendo 

como de consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, 

ainda, a hipossuficiência técnica do Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, juntem todas as provas no tocante as alegações da 

Requerente. - Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º da Lei 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º 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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do NCPC: “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. Analisando, portanto, as duas condições específicas dos 

pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo 

de lesão, e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. 

Sabe-se que os requisitos necessários e indispensáveis à concessão 

liminar da tutela jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado 

(fumus boni juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou 

de difícil reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in 

mora, é fácil constatar que a Autora poderá sofrer sérios prejuízos, caso 

tiver que aguardar até o final do processo para ver sua pretensão 

satisfeita tendo o fornecimento de água inadequado e até mesmo 

suspenso, considerando tratar-se a água bem indispensável e essencial à 

vida. Chega-se, assim, ao segundo requisito necessário ao deferimento do 

pedido liminar, qual seja, a probabilidade do direito invocado. A Requerente 

afirma na inicial que é usuária dos serviços prestados pela Requerida e 

que o fornecimento de água em sua residência está sendo inadequado 

desde meados do mês de abril de 2017. Aduz a Reclamante que a água 

não chega até a sua residência de forma adequada, a ponto de ter que 

utilizar água na casa dos vizinhos para lavar roupas e tomar banho. 

Alegou a Reclamante que após a reclamação um funcionário da Requerida 

realizou uma vistoria na residência e confirmou que não havia 

fornecimento de água, informando que os problemas somente se 

resolveriam com a troca da caixa de água e a instalação de uma bomba 

para dar pressão na água para chegar de forma adequada na residência. 

Foi informado também que seria feita a ligação da rede da residência com 

outra rede da rua para tentar fazer que a água chegue normalmente até a 

residência, porém, apenas foi dado início as obras e nada foi concluído. 

Diante de tais fatos, buscou solução do problema junto ao PROCON, mas 

não obteve sucesso. Alegou que mesmo ocorrendo falha no fornecimento 

de água em sua residência, as cobranças continuam e de forma abusiva. 

Juntou aos autos documentos a fim de comprovar suas alegações. Logo, 

entendo verissímeis as alegações da Autora, merecendo acolhimento o 

pleito liminar. Por fim, advirto que o direito que aqui se reconhece é aquele 

derivado de uma cognição sumária, suficiente apenas para identificar uma 

simples probabilidade do direito invocado pela Reclamante. Não se quer 
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confiar a essa análise sumária o status – ou mesmo o efeito – garantido 

por uma cognição mais detida e completa, dita exauriente. Reconhece-se, 

aqui, apenas que o direito alegado pela Reclamante é plausível, mas que 

pode, ou não, ser reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos 

que gravitam em torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, 

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para 

determinar que: - A Reclamada se ABSTENHA em suspender o 

fornecimento de água na unidade consumidora instalada na residência 

localizada na Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 41, Quadra 11, Lote 21, 

Bairro São Lourenço, nesta cidade de Campo Verde-MT, ou que 

restabeleça, caso já tenha sido suspenso, no prazo máximo de 24 horas. - 

A Reclamada se ABSTENHA em incluir o nome da Requerente ou do 

responsável da unidade consumidora instalada na residência localizada na 

Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 41, Quadra 11, Lote 21, Bairro São 

Lourenço, nesta cidade de Campo Verde-MT, em órgãos de restrição ao 

crédito; - A Reclamada deverá tomar as providencias necessárias para 

solucionar o problema de fornecimento de água da residência localizada 

na Av. Deputado Ulisses Guimarães, nº 41, Quadra 11, Lote 21, Bairro 

São Lourenço, nesta cidade de Campo Verde-MT, no prazo de 5 (cinco) 

dias. Em sendo constatado, in loco, que o problema no fornecimento de 

água não é de responsabilidade da Requerida, em igual prazo, deverá 

emitir relatório circunstanciado expondo os motivos, apondo a assinatura 

do responsável pela Reclamada e também colhendo a assinatura da 

Reclamante, juntando-o aos presentes autos. Aguarde-se a realização da 

audiência de conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à 

audiência de conciliação designada pela Secretaria, consignando a 

advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se a Reclamante 

para que também compareça à audiência, sob pena de extinção do feito, 

na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por fim, intimem-se os 

advogados da Autora. Intime-se a Autora para juntar aos autos o contrato 

de locação mencionado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-87.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

KAIQUE JHONY GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000060-87.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória da Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

da existência do negócio jurídico e que o débito negativado é legítimo. Isso 

posto, reconhecendo como de consumo a relação firmada entre as partes, 

e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica da Requerente em 

produzir as provas necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, 

VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso 

não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação designada, junte todas as provas no tocante as alegações do 

Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e 

jurisprudência, os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem 

ser aduzidos nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso 

porque o rito do juizado, sabidamente mais célere que os da justiça 

ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto processamento e 

julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, 

ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos liminares nos 

juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente imposto ao 

direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que 

situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, ainda que o 

rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode admitir a 

consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas situações 

de forte probabilidade do direito da parte, admite-se o deferimento de 

pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa 

parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos 

Juizados Especiais: “Art. 6º 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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos 

juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre 

analisar as questões e provas trazidas pela Reclamante, a fim de 

verificar-se o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento 

do referido pedido antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de 

tutela de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do 

direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. 

Esses, os requisitos previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo 

Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

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

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

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as 

duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 
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pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 

que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 09.09.2016 e 11.11.2016 e desde então o Reclamante 

falhou em não tomar qualquer medida para promover a exclusão de seu 

nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano o Reclamante convive com a 

inscrição, presume-se a inexistência de qualquer risco de lesão 

supostamente proveniente do tempo necessário para o pronunciamento 

judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela aduzido 

pela Reclamante, pois que ausente o requisito do periculum in mora. 

Aguarde-se a realização da audiência de conciliação. CITE-SE a 

Reclamada para que compareça à audiência de conciliação designada, 

consignando a advertência prevista no art. 20 da Lei 9.099/95. Intime-se o 

Reclamante para que também compareça à audiência, sob pena de 

extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Intime-se 

o Advogado do Autor. Intime-se o Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, juntar aos autos comprovante de endereço porque tal 

documento não acompanhou o pedido inicial. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-68.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO FARIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE CAMPO VERDE S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000113-68.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Da Aplicação 

do CDC: Ressalto que ao caso em questão merecem ser aplicadas as 

normas consumeristas, posto que clara a relação de consumo entre as 

partes, conforme se verifica pela redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° 

Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto 

ou serviço como destinatário final.” Da Inversão do Ônus da Prova: A 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor merece ser analisada 

nesse momento processual, eis que, admitidas as normas consumeristas, 

cumpre observar as importantes consequências processuais. Com efeito, 

a aplicação do CDC permite, caso sejam preenchidos os requisitos, a 

inversão do ônus da prova, modificando, dessa feita, as tarefas 

processuais de cada uma das partes, previstas, via de regra, no art. 333 

do CPC: “Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato 

constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo único. É 

nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova 

quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar 

excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.” O Magistrado, 

portanto, caso entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve 

manifestar-se desde logo, de forma a permitir que as partes saibam 

antecipadamente acerca de seu ônus processual e, assim, possam 

manifestar-se adequadamente nos autos. É dizer que a inversão do ônus 

da prova não pode ser tida como mera regra de análise de provas do 

juízo, a ser levada em consideração apenas quando da elaboração da 

sentença. Deve, ao revés, ser determinada desde a inicial, de forma que 

os réus possam, já na contestação, produzir as provas que entenderem 

necessárias, especialmente as documentais, a atender a sua incumbência 

processual. Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a 

inversão do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida 

hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele despreparo 

técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à comprovação 

de suas alegações, e, também, naquelas hipóteses em que verificar-se, 

desde logo, verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º 

São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências;” Admitidas as normas consumeristas, observa-se 

importante consequência processual no caso em tela. É que a aplicação 

do CDC permite a inversão do ônus da prova naqueles casos em que 

houver nítida hipossuficiência do consumidor, assim entendido aquele 

despreparo técnico do consumidor em produzir as provas tendentes à 

comprovação de suas alegações. No presente feito, nota-se que a 

manifesta hipossuficiência probatória do Requerente, pois que as 

Reclamadas é que poderão comprovar a existência de relação jurídica e 

eventual inadimplência do Autor que justifique a negativação de seu nome. 

Assim, visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a 

inversão do ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências 

processuais das partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstração 

de que o débito negativado é legítimo. Isso posto, reconhecendo como de 

consumo a relação firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a 

hipossuficiência técnica da Requerente em produzir as provas 

necessárias às suas alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, 

determino que a Requerida, no prazo da contestação, caso não haja 

acordo, que será de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de conciliação 

designada, junte todas as provas no tocante as alegações do Requerente. 

Da Tutela de Urgência: Como já pacificado pela doutrina e jurisprudência, 

os pedidos antecipatórios genéricos e específicos podem ser aduzidos 

nos juizados especiais, sob condições excepcionais. Isso porque o rito do 

juizado, sabidamente mais célere que os da justiça ordinária, foi delineado 

de forma a garantir pronto processamento e julgamento das causas que 

lhe são confiadas. Sob essa perspectiva, ter-se-ia certa restrição no 

recebimento dos pedidos liminares nos juizados especiais, pois que o 

risco de lesão supostamente imposto ao direito dificilmente seria 

qualificado pelo perigo de demora. Ocorre que situações há que exigem a 

manifestação judicial desde logo, ainda que o rito posteriormente adotado 

seja célere. Porque não se pode admitir a consolidação – ou mesmo a 

continuidade – de lesões naquelas situações de forte probabilidade do 

direito da parte, admite-se o deferimento de pedido inaudita altera parte 

mesmo nos juizados especiais. Aliás, essa parece ser a orientação 

prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, dita dos Juizados Especiais: “Art. 

6º 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.” Definida a possibilidade de ser lançado, nos juizados especiais, 

pedido antecipatório genérico ou específico, cumpre analisar as questões 

e provas trazidas pela Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento 

dos requisitos necessários ao deferimento do referido pedido 

antecipatório. Pois bem. Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm 

seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à 

ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos 

previstos no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

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

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

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando, portanto, as duas 

condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo de lesão, e verificando, noto não ser 

possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que os requisitos 

necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela jurisdicional 

referem-se à probabilidade do direito invocado (fumus boni juris) e à 

existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação 

(periculum in mora). A premente necessidade de deferir-se liminarmente o 

pedido tem fundamento primeiro no fato de que a inscrição em cadastro de 

inadimplentes impõe a qualquer pessoa, seja ela física ou ideal, restrições 

em vários aspectos normais de sua vida civil, na exata medida em que lhe 

dificulta o acesso às vias de crédito e, até mesmo, a celebração de 

simples contratos. Essa restrição, inerente à medida, é geralmente 

suficiente para a plena configuração do periculum in mora. Entretanto, há, 

no caso dos autos, circunstância especial, capaz de afastar essa 

presunção de dano gerada pela inscrição em cadastro de inadimplentes. É 
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que o nome do Reclamante foi inscrito nesse cadastro de inadimplentes 

pela Requerida em 10.08.2016, 13.09.2016 e 13.10.2016 e desde então o 

Reclamante falhou em não tomar qualquer medida para promover a 

exclusão de seu nome do dito rol. Ora, se há mais de um ano o 

Reclamante convive com a inscrição, presume-se a inexistência de 

qualquer risco de lesão supostamente proveniente do tempo necessário 

para o pronunciamento judicial. Isso posto, INDEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante, pois que ausente o 

requisito do periculum in mora. Aguarde-se a realização da audiência de 

conciliação. CITE-SE a Reclamada para que compareça à audiência de 

conciliação designada, consignando a advertência prevista no art. 20 da 

Lei 9.099/95. Intime-se o Reclamante para que também compareça à 

audiência, sob pena de extinção do feito, na forma do art. 51, inciso I, da 

Lei nº 9.099/95. Intime-se o Advogado do Autor. Intime-se o Requerente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos comprovante de 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-86.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA PEREIRA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT0007313A (ADVOGADO)

ROMANO VOLTOLINI OAB - SP0338759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. A presente ação de conhecimento tem por finalidade 

apenas a análise dos pedidos de indenização por danos morais e 

declaração de inexistência de débito, sob a alegação de que não 

contratou os serviços da Reclamada. Instaurou-se, com esses limites 

objetivos e subjetivos, a lide entre a Requerente e Reclamada. As partes 

realizaram acordo, o qual restou devidamente homologado (ID 1313553). A 

parte executada realizou o pagamento do valor entabulado (ID 1456625), 

transferindo a quantia para a conta do patrono da parte autora, o Dr. 

Romano Voltolini. O Dr. Romano Voltolini depositou em Juízo a parte que 

entende ser da Requerente (ID 3216160). Nessa trilha, muito embora a 

parte autora tenha comparecido a secretaria deste Juízo requerendo a 

renúncia do Advogado Dr. Romano Voltolini, é certo que não foi realizada 

a renúncia formal, nem mesmo realizada a notificação do mesmo. 

Ademais, verifica-se que as partes convencionaram os serviços 

advocatícios por meio de contrato próprio. Dessa forma, não se pode 

admitir a inauguração de lide secundária, para que nela sejam verificados 

princípios contratuais de boa-fé ou de intangibilidade dos contratos, ou 

mesmo de eventual abuso de direito, ao final decidindo-se sobre os 

honorários profissionais merecidos pelo Procurador. Estar-se-ia, em 

qualquer dessas situações, a estabelecer nova lide, sem contraditório, 

entre a Requerente e seu antigo Procurador, no bojo de ação de 

conhecimento. Evidente que a pretensão da Parte Autora, externada no 

pedido incidental, merece análise em ação apropriada, garantindo-se ao 

antigo Procurador a utilização dos meios e dos mecanismos próprios de 

defesa. Se a ação futura tiver por objeto qualquer vício de vontade, por 

óbvio que se terá por necessária a produção das provas de praxe, num 

contexto dialético, para ao final decidir sobre a pretensão da Requerente. 

Da mesma forma, se o objeto da ação se referir a um suposto abuso de 

direito por parte do Procurador, que eventualmente tenha se excedido na 

cobrança de honorários, ter-se-á como único procedimento 

constitucionalmente aceito o ajuizamento de ação específica. O que não 

se pode admitir é que, por simples petição, sem forma de juízo, e em 

desrespeito às regras processuais indispensáveis às garantias 

constitucionais, instaure-se nova lide, sem possibilidade de contraditório 

ou ao menos com a drástica redução dele. Tudo isso para afirmar que 

eventuais questões atinentes a vício de vontade ou a abuso de direito não 

merecem espaço na presente ação de conhecimento. Encaminham-se tais 

controvérsias às vias ordinárias. Decido. Por todo o exposto, INDEFIRO o 

pedido formulado pela Parte Autora, de desconstituição do Patrono Dr. 

Romano Voltolini, bem como eventual declaração de nulidade de contrato, 

devendo a Parte valer-se dos meios próprios. Por corolário, DETERMINO o 

levantamento do valor depositado, conforme ID 3216160, em favor da 

Requerente. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente, para que informe 

conta para transferência. Por fim, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 27 de fevereiro 

de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011117-85.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIAM SAMPAIO DOS SANTOS (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:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada depositou o valor da condenação 

constante na sentença (ID 4841047). A parte Exequente, devidamente 

intimada, concordou com o valor depositado, requerendo o levantamento 

da quantia (ID 11174780). Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 4841047) em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, por meio do petitório de ID 

11174780. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000013-84.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. A priori, consigna-se que muito embora esta 

Magistrada tenha decidido de modo diverso em casos semelhantes a 

esse, em melhor análise do tema, entendo, nos termos do Provimento 

11/2017 – CM, artigo 3º, parágrafo 1º, que sejam os autos encaminhados 

ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de 

Justiça, por meio do Malote Digital e do e-mail calculorpv.dap@tjmt.juz.br, 

para a apuração do cálculo devido. Retornando o cálculo, desde já, 

AUTORIZO o levantamento de valores em favor da parte exequente, 

conforme estipulado no cálculo confeccionado pelo Tribunal de Justiça, em 

conta indicada no petitório de ID 11341726. Caso haja remanescente, 

proceda-se sua restituição para o Executado, em conta a ser informado 

por ele. Após, tudo cumprido, face à quitação do débito, julgo extinto o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com 

as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de fevereiro de 2018. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010354-84.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON PAULO DA SILVA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte exequente requer o levantamento do valor 

penhorado nos autos. Considerando o decurso do prazo in albis da 

penhora realizada nos autos, autorizo o levantamento em favor da parte 

exequente. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu 

inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a 

obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO 

EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do 

Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor 

penhorado nos autos (ID 1532701) em favor da parte exequente, em conta 

indicada por ela, por meio do petitório de ID 11304591. Transitada em 

julgado, proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao 

arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000638-84.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS PEREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Sentença. Vistos etc. A parte Executada depositou o valor da condenação 

constante na sentença (ID 11490485). A parte Exequente, devidamente 

intimada, concordou com o valor depositado, requerendo o levantamento 

da quantia (ID 11508757). Fundamento e Decido. Dispõe o artigo 924 do 

Novo Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Efetue-se o 

levantamento do valor depositado nos autos (ID 11490485) em favor da 

parte exequente, em conta indicada por ela, por meio do petitório de ID 

11508757. Transitada em julgado, proceda-se às baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Campo Verde/MT, 27 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000999-04.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM OAB - MT0009217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT0020332S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000034-60.2016.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A parte autora, 

pugnou pela desistência da ação (ID 11781070). Nos termos do Enunciado 

90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, a extinção do 

feito em decorrência de pedido de desistência por parte do autor não 

depende da prévia manifestação do réu. Veja: “ENUNCIADO 90 – A 

desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a 

extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária.” Nesse sentido, prescreve o Novo 

Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: 

(...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência para extinguir o presente feito sem análise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Torno sem efeito a tutela de urgência deferida no presente deito. Sem 

custas, na forma da lei. Intimem-se. Após, arquive-se. Campo Verde-MT, 

19 de fevereiro de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-19.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 27 de fevereiro de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001171-43.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DE CAMPOS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (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

 

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, 27 de fevereiro de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-61.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERREIRA BARBOSA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

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, 27 de fevereiro de 

2018 Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65385 Nr: 383-78.2018.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Kalmbach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o depósito da quantia ofertada de R$ 3.676,93 (três mil, seiscentos 

e setenta e seis reais e noventa e três centavos), nos termos do artigo 15 

do DL 3.365/41, em conta bancária judicial, vinculada a este juízo e 

processo, com prazo para depósito de 15 (quinze) dias.Com a efetivação 

do depósito provada nos autos (condicionante) e alegada a urgência pela 

requerente, conforme Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.819 de 23 de 

janeiro de 218 (fls. 17/18), em conformidade com o ordenamento (artigo 

15, § 1º do DL 3.365/41 e Súmula 652 do STF), defiro a desobstrução da 

passagem para continuidade das obras de construção da linha de 

distribuição de 138 kV na área do imóvel especificada no laudo de fls. 

33/47, para impedir que o requerido ou qualquer outra pessoa que esteja 

na posse que adote quaisquer medidas que embarace ou dificulte a 

passagem de veículos da ENERGISA e de suas empreiteiras pela área, 

bem como embarace ou dificulte a própria construção da aludida linha. Por 

ocasião do cumprimento do mandado, conforme solicitado, defiro o reforço 

policial, devendo ser oficiado ao Comando local da Polícia Militar. As 

despesas policiais, deslocamento, diárias, etc., correrão à conta da 

requerente.Defiro ainda a expedição de mandado para averbação à 

margem da matrícula do imóvel no CRI de Canarana/MT, da existência da 

presente ação. Cite-se por mandado (artigo 16 do DL 3.365/41).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 42920 Nr: 1820-33.2013.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvan Nunes da Silva, José Cardoso da Silva, 

JOAO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CANARANA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 60 DIAS

AUTOS N.º 1820-33.2013.811.0029 código 42920

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

PARTE RÉQUERIDA: Nilvan Nunes da Silva e José Cardoso da Silva e 

JOAO RODRIGUES DA SILVA

INTIMANDO: Vítima: Angelo Santos Scatena, Rg: 4.438.016 SSP SP 

Filiação: João Amado Scatena e de Aparecida Guerreiro, data de 

nascimento: 15/03/1940, brasileiro(a), natural de Jaguatei-SP, casado(a), 

agropecuarista, Endereço: Em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA VITIMA, ANGELO SANTOS SCATENA, 

ACIMA QUALIFICADO, PARA QUE MANIFESTE NO PRAZO DE 05 (CINCO) 

DIAS O INERESSE NA RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO.

RESUMO DA INICIAL: O MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO oferece DENÚNCIA em face de NILVAN NUNES DE SILVA, JOSÉ 

CARDOSO DA SILVA E JOÃO RODRIGUES DA SILVA, como incursos na 

conduta delitiva nos artigos 155, § 4º, incisos II e IV, e art. 288, CAPUT, 

AMBOS DO Código Penal

DESPACHO: Autos nº. 1820-33.2013.811.0029 (42920) Vistos etc. 

Intime-se a vítima por edital, para manifeste no prazo de 5 (cinco) dias o 

interesse na restituição do bem apreendido. Decorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberações. Às providências. 

Cumpra-se. Canarana, 25 de janeiro de 2018. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito

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

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

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Raquel Marjane do 

Amaral, Auxiliar Judiciária, digitei.

Canarana - MT, 9 de fevereiro de 2018.

Maria Amelia Dedone Costa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54504 Nr: 993-17.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JENNIFER CRISTINA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, IVO PEREIRA - OAB:143801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro T. Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A

 Vistos, etc

Cuida-se de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução 

por quantia certa, conforme decisão de fls. 52, uma vez que não 

localizado o bem móvel.

 Contudo, após a conversão, a parte executada foi citada e manifestou 

nos autos informando que o veículo encontra-se em posse de terceiro, 

bem como informou a localização do referido bem.

Às fls. 77, a parte autora requereu a reconsideração da decisão de 

conversão com a consequente expedição do mandado de busca e 

apreensão do veículo no endereço indicado pela parte ré.

 Decido.

 Considerando que o pedido de conversão da ação em execução constitui 

faculdade conferida ao credor para a hipótese de não localização dos 

bens, tendo, como finalidade, garantir maior efetividade à satisfação do 

seu direito, bem como tendo em vista que, embora deferida a conversão, 

não foi praticado qualquer ato executivo e, portanto, a conversão não 

produziu qualquer efeito que não pudesse retornar ao estado anterior, e 

ainda o fato do bem ter sido localizado, afigura-se cabível, por força do 

princípio da economia processual, o retorno da ação convertida em 

execução ao procedimento de busca e apreensão, eis que tal providência 

é a que melhor se coaduna com a busca de efetividade do processo.

Deste modo, defiro o pedido da parte autora e determino nova expedição 

do mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, 

devendo-se ser expedida carta precatória à Comarca de Barra do 

Garças/MT (endereço às fls. 66-verso).

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65278 Nr: 321-38.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Melchior Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Trata-se de ação de execução de termo de mediação proposta por 

Viviane Oliveira Lima em face de Ademir da Silva Santos, ambos 

qualificados na exordial.

 Consta nos autos que as partes transigiram em audiência de mediação 

junto ao CEJUSC, no qual ficou acordado a dissolução da união estável, 

bem como o requerido pagaria à título de alimentos o valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), equivalente a 32,02 % do salário mínimo, além de 50 % 

das despesas extraordinárias. Quanto à partilha de bens acordou-se que 

o requerido pagaria à requerente o valor de R$ 6.000,00 referente à sua 

quota, sendo o valor de R$ 2.000,00 à vista e mais quatro parcelas 

mensais, iguais e sucessivas de R$ 1.000,00.

 Contudo, alega a requerente que no mês de dezembro/2017, o requerido 

pagou somente o valor de R$ 240,00, relativo à prestação alimentícia e 
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deixou de arcar com 50 % dos gastos extras, tendo em vista que a 

criança precisou de cuidados médicos e medicamentos, o que resultou um 

saldo total de R$ 816,67. Em relação à partilha de bens, o requerido ao 

pagar a 4ª e última parcela, efetuou o pagamento de apenas R$ 500,00.

 Ao final, a parte autora requereu citação do executado para que, em 3 

dias, pague os valores atrasados, cuja soma atualizada é de R$ 926,97.

Decido.

 Considerando a possibilidade de fusão dos dois procedimentos no mesmo 

feito, intime-se a parte autora, através de seu procurador, para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 319, 

inciso III e artigo 321, ambos do Código de Processo Civil, para que 

proceda com a separação dos ritos, sob pena de indeferimento da petição 

inicial.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50127 Nr: 1818-92.2015.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc

Intime-se a parte autora para que, no prazo legal, informe nos autos 

acerca da transferência de valores feita por meio de Alvará Eletrônico e, 

em caso, positivo, aporte aos autos a prestação de contas.

 Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64753 Nr: 3733-11.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santina Nascimento Ferreira dos Santos de Souza, 

Raimundo Nascimento Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deuzina Amorim da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA GONÇALVES ROSA - 

OAB:OAB/MT 22.438/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento nº 152838

CERTIDÃO

 Certifico que os presentes autos, oriundo do Juízo da 2ª Vara Judicial, 

fora recebido e cadastrado, junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 152838/2018, ocasião em que foi 

agendada a Sessão de Conciliação/Mediação para o dia 27 de março de 

2018, às 14h00min (horário oficial de Mato Grosso).

 Certifico, ainda, que nesta data foi enviada intimação, VIA DJE, para o(s) 

procurador(es) da(s) parte(s) solicitante(s), a fim de cientificá-lo(s) da 

data da Sessão supra mencionada.

Certifico, outrossim, que faço remessa dos presentes autos ao Juízo de 

Origem para as providências que se fizerem necessário.

 Canarana/MT, 27 de fevereiro de 2018.

Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

Gestora Judiciária - CEJUSC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000146-61.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

NARCISO THOMAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente e 

em cumprimento a deliberação constante no termo de audiência datada de 

26/02/2018, foi redesignado o dia 23 de abril de 2018, às 15h15min 

(horário oficial de Mato Grosso), para a realização da audiência instrutória. 

Canarana-MT, 27 de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000139-69.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA (RÉU)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a Promovente, na pessoa de seu 

procurador, acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 08/03/2018, às 16h10min(horário oficial de 

Mato Grosso), que se realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado 

Especial no prédio do Fórum local, sito à Rua Miraguai, nº 601, Jardim 

Tropical, nesta. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

Canarana-MT, 27 de fevereiro de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski 

Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 82483 Nr: 2174-68.2016.811.0024

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isaias Nunes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia, Jamar 

da Silva Lima, NILZA LUZIA BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do 

Estado-Nucleo de Chapada dos Guimarães/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose de Deus Lima - 

OAB:16724, JOSE DE DEUS LIMA - OAB:16724/O

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente processo, pela 

ocorrência da decadência.Sem custas processuais, em face da isenção 

prevista no artigo 10, XXII da Constituição Estadual. Honorários 

advocatícios incabíveis na espécie, consoante a Súmula 105 do STJ e 512 

do STF.Publique-se. Intimem-se.Encaminhe-se cópia desta decisão, à 

autoridade impetrada, nos termos do artigo 13 da Lei n° 12.016/2009.Em 

caso de interposição de apelação, observe-se o disposto no art. 1.010, 

§1° e §3°, do CPC/2015.Deixo de aplicar o artigo 14, §1º da Lei n° 

12.016/2009, pela extinção sem concessão da segurança.Cumpra-se 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102465 Nr: 729-44.2018.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87310 Nr: 4410-90.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Chapada dos 

Guimarães em face de Pedro Aparecido de Oliveira.

À ref. 15 o autor pugnou pela desistência da ação.

É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Verifico, ademais, que não ocorreu a citação do executado.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, por não ser o caso de incidência do § 4º do artigo 485 

do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência aduzido 

pela parte requerente.

Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme 

disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 89577 Nr: 981-81.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Batista Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO VINÍCIUS OLIVEIRA 

- OAB:PR 45867

 Vistos etc.

Considerando a certidão retro, à f. 29, DESIGNO o dia 5 de abril de 2018, 

às 17h00min para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 102541 Nr: 774-48.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Barbosa dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marta Xavier da Silva - 

OAB:12162

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado à ref. 1.

 DESIGNO o dia 5 de abril de 2018, às 14h30minh para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99592 Nr: 5618-75.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisangela de Lima França Koga Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE PAULA 

LOYOLA NETTO - OAB:MT15895, JOSÉ FÁBIO P. FERRARINI - 

OAB:MT14864, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:MT8447-B

 Vistos etc.

DESIGNO o dia 5 de abril de 2018, às 17h30min para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99400 Nr: 5493-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Lucia Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 Vistos etc.

Em razão da justificativa à fl. 36, REDESIGNO o dia 19 de abril de 2018, às 

17h30min para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 5592-77.2017.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elton Caso, Adenilson do Nascimento, Adilson 

do Nascimento, Elias Gomes da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS DOMINGOS DA 

SILVA - OAB:4907

 Vistos etc.

Cumpra-se conforme deprecado à ref. 1.

 DESIGNO o dia 5 de abril de 2018, às 15h30minh para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79410 Nr: 926-67.2016.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefina Magalhães da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito da Costa Ribeiro Filho, Luiz Carlos 

Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aramis Melo Franco - 

OAB:7816-B/MT, João Barros Ferreira Jr. - OAB:7.002-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS MAIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT9153, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:MT13700

 Vistos etc.

Considerando que a ausência da testemunha foi justificada, à f. 124, 

DESIGNO o dia 4 de abril de 2018, às 13h30minh para a realização do ato.

OFICIE-SE o Juízo Deprecante informando acerca da data designada para 

a realização do ato.

INTIME-SE.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97408 Nr: 4617-55.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvana Aparecida Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Roberto Jabra Anffe, Eduardo 

Roberto Jabra Anffe - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial realizado pelas 

partes, conforme termo retro.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

DISPOSITIVO.

Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem 

como para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito.

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo.

Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei n. 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei 

Estadual 7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de 

regência.

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC).

Desistiram as partes do prazo recursal, assim, ARQUIVE-SE com as 

baixas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 90665 Nr: 1442-53.2017.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clair Barivieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene José de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123/O, Luís Fernando Decanini - OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Korman - 

OAB:3558-MT, PRISCILA PEREIRA LIMA - OAB:MT 22581-B

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial realizado pelas 

partes, conforme termo retro.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

DISPOSITIVO.

Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem 

como para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto 

no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os devidos efeitos 

legais o acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, 

por conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o presente feito.

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo.

Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015 e honorários conforme o avençado, salvo se previa e 

expressamente já lhes deferido as benesses da Lei n. 1.060/50 ou 

incidente a regra de isenção da Lei Estadual 7.603/2001 e/ou outra 

disposta em legislação federal de regência.

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC).

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 83382 Nr: 2593-88.2016.811.0024

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oscar Soares Martins, Maria Silva Amiucci Soares 

Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oficio de Registro de Imóveis do Cartório do 1º 

Ofício de Chapada dos Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - OAB:6668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97813 Nr: 4815-92.2017.811.0024

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RYMMARA BATISTA VIEIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES DE PLANALTO DA SERRA – IMPAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Markleine Bezerra - OAB:3637, 

MARKLEINE BEZERRA - OAB:3637/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Rymmara Batista Vieira Cardoso ajuizou ação ordinária em desfavor de 

Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais 

de Planalto da Serra-MT.

Requereu a autora, à ref. 17, a desistência do feito.

 É o relatório.

 Decido.

 Extrai-se dos autos que a parte autora requer a desistência do 

prosseguimento do feito.

 Outrossim, não é o caso de aplicação do §4º do art. 485 do CPC, desta 

forma, deverá o feito ser extinto sem resolução do mérito, razão pela qual 

homologo o pedido de desistência aduzido pela parte requerente.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, Julgo, portanto, extinto o processo, sem resolução do 

mérito, conforme disposto no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

A gratuidade foi indeferida na inicial (ref. 6), assim, condeno ao 

pagamento das custas processuais.

Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas pertinentes 

no sistema Apolo.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 81523 Nr: 1698-30.2016.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ECdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 
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OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

conceder a guarda definitiva da menor Grazielli da Costa Cruz a seu avô 

materno, ora requerente, Eurico Carlos da Cruz. O que faço com 

fundamento no artigo 33, § 2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.Julgo, portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, 

na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Expeça-se o termo 

de compromisso definitivo.Sem custas e honorários, por serem incabíveis. 

Transitada em julgada a sentença e procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 70223 Nr: 481-83.2015.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Souza dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIA MARIA NEVES 

CANDIDA PAIXAO - OAB:18854/O

 Vistos, etc. I. Redesigno o ato para ouvir as pessoas faltantes para 19 de 

abril de 2018, às 13h30min, devendo o Policial Reynaldo ser requisitado, a 

vítima Pedro Junior ser, efetivamente, conduzida coercitivamente, e as 

testemunhas Cleidiane e Alice intimadas no endereço apontado pelo MP, 

se o fizer tempestivamente, em até 30 dias, sob pena de preclusão. II. 

Inexistindo qualquer alegação de nulidade, sai o presente intimado. III. 

Cumpra-se, e intime-se a Defensoria.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 33375 Nr: 2523-18.2009.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luís Augusto Crivellaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio kazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 22819, 

Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

certidão do oficial de justiça, informando a diligência negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 55121 Nr: 3015-05.2012.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE REIS DA SILVA - 

OAB:19466/O, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Marcelo 

Brasil Saliba - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar requerendo o que de direito, tendo em vista a 

certidão de decurso de prazo para o Executado comprovar nos autos o 

pagamento da dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 63429 Nr: 3269-41.2013.811.0024

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jane Maria de Aquino, Antonio Atanazio de Aquino, 

Carlinhos Benedito de Aquino, Glória Lucinda de Aquino, Glorinha Maria de 

Aquino, Julieta Glória de Aquino, Moacir Gumercindo de Aquino, Rozana 

Divina de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jaime de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Antonieta Silveira Castor 

- OAB:6366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico em cumprimento as determinações legais que, IMPULSIONO os 

autos a fim de intimar a parte Requerente via DJE, para no prazo de 15 

(quinze) dias, quanto a petição da parte interessada juntada às 

fls.120/121 e 122/135.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 64595 Nr: 616-32.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sulyane de Oliveira Silva Blosfeld/Me, Sulyane de 

Oliveira Silva Blosfeld

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nacimento 

Coutinho - OAB:17.553/0, Renato Dias Coutinho Neto - OAB:11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

 I. Reconheço a revelia da parte demandada, uma vez que a contestação 

de fls. 40/61 foi apresentada fora do prazo legal, conforme certidão de fl. 

87.

II. Considerando que ainda não houve no feito tentativa de 

autocomposição, com fulcro no art. 139, V, do CPC/2015, encaminhe-se o 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para 

tentativa de composição amigável entre as partes.

Por ocasião da aludida audiência as partes deverão ser informadas de 

que, havendo acordo, os autos virão conclusos para homologação, nos 

termos do art. 659, caput, do CPC/2015.

III. Inexitosa a composição pelo CEJUSC, intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem 

produzir justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

 IV. Certifique-se eventual silêncio.

 V. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 10950 Nr: 1559-98.2004.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agricola S.A .

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Kaufmann, Reneu Backes, Helio Bremm, 

Elenir Salete Rabaioli Stein, Fernando Foellmer Backer, Alvaro Martinho 

Walker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Judson Gomes da Silva Bastos 

- OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:2051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Cristiane Novakoski 

- OAB:40002/PR, Santino Ruchinski - OAB:26606/PR

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FERNANDO FOELLMER BACKER, Cpf: 

00460610961, Rg: 004.606-61, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: pagamento do valor da dívida, no prazo de 03 ( três) dias sob 

pena de penhora, conforme decisão em anexo

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Execução para entrega de coisa 

incerta, proposta por Cargill Agricola S/A, contra Alvaro Martinho Walker e 

seus Fiadores Hélio Brem, Fernando Foellmer Backes, Elenir Salete 

Rabaioli, Reneu Backes e Vilson Kaufmann. Teria o Exequente firmado 

contrato de compra e venda de soja a granel com o Executado, ocorre que 

vencido o contrato os Executados não cumpriram com a obrigação 

contratual
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Despacho/Decisão: Cópia anexa.

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, Anísio Neto Dourado 

Ferreira, digitei.

Chapada dos Guimarães, 24 de fevereiro de 2018

Elieth Conceição de Melo Barbosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 65339 Nr: 1262-42.2014.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simondes Fraga Silveira, Iracema Albernaz Silveira, 

Simondes Fraga Silveira Filho, Ruth Albernaz Silveira, Keila Albernaz 

Silveira, Nelson Albernaz Silveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Moura Mendes, João Batista da Silva 

Moreira, Altamiro Ribeiro, Ademir de Campos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b, Carolina Atala Castilho - OAB:OAB/MT 10.769, 

Flaviane Ramalho dos Santos - OAB:9189, Lisiane de Fátima Zorzo 

- OAB:OAB/MT 8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504, Rodrigo Carrijo Freitas - OAB:11395

 Certifico que nesta data, substitui os procuradores da parte autora, nos 

termos do Substabelecimento de fl. 322. Assim, IMPULSIONO os autos, fim 

de intimar a parte Requerida via DJE, da decisão que segue transcrita, 

tendo em vista que a petição de fls. 310/321, foi apresentada pela parte 

autora. “Vistos em correição quanto à petição de fls. 310/321, nos termos 

do art. 10 do CPC. II. Após, venham conclusos. III. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 66846 Nr: 2369-24.2014.811.0024

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMM, ANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20539/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a advogada do Requerente, pela imprensa 

para no prazo de 15 dias manifestar interessse no prosseguimento dos 

autos, tendo em vista pedido de desarquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000481-95.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA OAB - MT23541/O (ADVOGADO)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO OAB - MT22451/O (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1000481-95.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDSON SILVA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. NUMERO DO PROCESSO: 

1000481-95.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EDSON SILVA COSTA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 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”. Compulsando os 

autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, assim como o comprovante de endereço está 

ilegível (deve estar em nome do reclamante ou comprovar relação jurídica 

com o titular do comprovante); Posto isto, nos termos do artigo 321, do 

CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

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. Chapada dos Guimarães, 09 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010246-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PILAR ARIEL MISORELLI GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE FERREIRA SOUSA OAB - MT0014817A (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 8010246-05.2016.8.11.0024 REQUERENTE: PILAR ARIEL 

MISORELLI GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que a parte reclamante não juntou nos autos comprovante de 

endereço em seu nome ou pessoa com quem tenha relação jurídica; Posto 

isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o julgamento em diligência 

e determino a intimação da parte reclamante para emendar a petição inicial, 

sob pena de extinção processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada 

dos Guimarães, 26 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-74.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEUDES MARIA PAULA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA 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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1000463-74.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LEUDES MARIA 

PAULA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA DATA S.A. Vistos etc. 
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Compulsando os autos constata-se que o comprovante de endereço 

juntado pela reclamante não está em seu nome e não existe comprovante 

de relação jurídica com o titular do comprovante, assim o extrato de 

negativação apresentado não é de balcão e não corresponde a órgão 

oficial de emissão ; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto 

o julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante 

para emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. 

Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada dos Guimarães, 26 de fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (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)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 8010020-63.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANA 

APARECIDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 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”. 

Compulsando os autos constata-se que o valor da causa atribuído na 

petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do 

CPC, insta salientar, que a declaração de hipossuficiência veio 

desacompanhada de documentação probatória, o que o comprovante de 

endereço juntado pela reclamante não está em seu nome e não existe 

comprovante de relação jurídica com o titular do comprovante, assim o 

extrato de negativação apresentado não é de balcão e não corresponde a 

órgão oficial de emissão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

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. Chapada dos Guimarães, 26 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000554-67.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 1000554-67.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARINALVA 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que o que o comprovante de endereço juntado pela 

reclamante não está em seu nome e não existe comprovante de relação 

jurídica com o titular do comprovante, assim o extrato de negativação 

apresentado não é de balcão e não corresponde a órgão oficial de 

emissão; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada dos Guimarães, 26 de fevereiro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010371-70.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (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 DESPACHO Numero do 

Processo: 8010371-70.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DANIELA BRITO 

MARQUES DA COSTA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Compulsando os autos 

constata-se que a Declaração de Hipossuficiência pela reclamante não 

está acompanhada de documento comprobatório e ainda não consta nos 

autos comprovante de endereço em seu nome ou comprovante de relação 

jurídica com o titular do comprovante; Posto isto, nos termos do artigo 321, 

do CPC, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

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. Chapada dos Guimarães, 26 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-67.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

E.J.J. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUSANE CRISTINE BOMM PERETTI OAB - SC17130 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVANGELISTA JOAQUIM JESUS DA SILVA OAB - 545.562.791-00 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000026-67.2016.8.11.0024 REQUERENTE: E.J.J. DA SILVA - 

ME REQUERIDO: LIGTAR MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. 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”. Compulsando os 
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autos constata-se que o valor da causa atribuído na petição inicial não 

está de acordo com disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta 

salientar, que a declaração de hipossuficiência veio desacompanhada de 

documentação probatória, e que o reclamante não juntou comprovante de 

endereço em seu nome ou que comprove de relação jurídica com o titular 

do comprovante; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada dos Guimarães, 26 de fevereiro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000028-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE AVARENGA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 1000028-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADRIELE 

AVARENGA DOS ANJOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos 

etc. 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”. Compulsando os autos constata-se que o valor da causa 

atribuído na petição inicial não está de acordo com disposto no artigo 292, 

inciso VI, do CPC, insta salientar, o pedido de justiça gratuito está 

desacompanhado de documentação probatória de hipossuficiência, o 

comprovante de negativação juntado nos autos não é de balcão e nem 

comprovante oficial ; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, 

converto o julgamento em diligência e determino a intimação da parte 

reclamante para emendar a petição inicial, sob pena de extinção 

processual. Intime-se, cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 

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. Chapada dos Guimarães, 26 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010000-09.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Alexandry Chekerdemian Sanchik Tulio OAB - MS0011640A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Numero do 

Processo: 8010000-09.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WELLINGTON 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos 

etc. Compulsando os autos constata-se que o reclamado protocolou 

petição comprovando o deposito referente ao acordo firmado entre as 

partes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) tendo como favorecida a 

patrona do reclamado ID 11824841. Posto isto, requer a intimação da parte 

reclamada para manifestar sobre o efetivo cumprimento da acordo 

entabulado entre as partes. Intime-se. Cumpra-se. 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. Braz Paulo 

Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada 

dos Guimarães, 27 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000041-65.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDILEIA PEREIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT9879/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVES NEVES TAVARES (RÉU)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000041-65.2018.8.11.0024 AUTOR: LAUDILEIA PEREIRA DE JESUS 

RÉU: CLOVES NEVES TAVARES Vistos etc. Trata-se de ação de 

reintegração de posse e indenização por dano material com pedido liminar 

proposta por Laudiléia Pereira de Jesus em face de Cloves Neves 

Tavares. Aduz em síntese, que em 20 de março de 2017 foi informada que 

o requerido havia invadido sua propriedade e, solicitando verbalmente que 

se retirasse, não foi atendida. Pugna pela concessão de liminar para que 

seja imediatamente reintegrado na posse do imóvel, e ao final seja julgado 

procedente o pedido tornando definitiva a liminar concedida. E os autos 

vieram conclusos. Relatei o necessário, fundamento e decido. Para a 

concessão de liminar em ação de reintegração de posse, conforme 

estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor 

provar a ocorrência dos seguintes requisitos: a) prova da posse, b) prova 

do esbulho, praticado a menos de ano e dia da data de ajuizamento da 

demanda e c) a perda da posse. Analisando os autos, verifica-se em 

análise perfunctória, que não há prova suficiente da posse, já que os 

documentos juntados pelo autor comprovam sua propriedade, sem 

demonstrar o exercício da posse. Vejamos: foi trazido aos autos a 

escritura de compra e venda dos terrenos, registro do imóvel, boletim de 

ocorrência e, conta de energia em nome do requerido. Registro, nesse 

sentido, que, nas demandas possessórias, necessária se mostra a prova 

da posse, o que, por óbvio, não se confunde com a prova da propriedade. 

Objetivam as demandas de cunho possessório a defesa da posse, a qual, 

eventualmente, poderá ser demandada até mesmo em desfavor do titular 

da coisa. O que é diferente das ações de cunho petitório, nas quais a 

posse é requerida sob o fundamento único da existência de domínio sobre 

a coisa. Ademais, não se verificam também provas da ocorrência do 

alegado esbulho. A simples comunicação do fato à autoridade policial, 

mediante a confecção de boletim de ocorrência, não é prova que, 

isoladamente considerada, demonstre a ocorrência de esbulho 

possessório. Outrossim a requerente trouxe aos autos a conta de energia 

em nome do requerido, ou seja, documento que indicia a existência de 

exercício de posse por parte daquele. Nesse sentido, colaciono julgado do 

e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL – REQUISITOS DO ART. 561, 

NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a 

convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se 

incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu 

direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo 

cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória. (AI 

79240/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 

19/12/2016)” Acerca do tema, tem decidido o e. Superior Tribunal de 

Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. 
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AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. NÃO COMPROVADO. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO 

MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, 

§ 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este 

julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo 

Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com 

fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 

de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade 

recursal na forma do novo CPC. 2. A alteração das conclusões do 

acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da 

demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 3. Em razão da 

improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação 

à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 

4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, 

ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao 

depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 4. 

Agravo interno não provido, com imposição de multa. (Acórdão STJ AgInt 

no AREsp-1.001.588)” Por fim, considerando que não existe nos autos a 

demonstração de atos concretos e objetivos de exteriorização da posse, 

mostra-se desnecessária a designação de audiência de justificação 

prévia. CONCLUSÃO. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de 

urgência, uma vez que não comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, 

na forma do art. 300, do mesmo diploma legal. Cite-se, por carta, conforme 

determina o art. 18, I da Lei 9.099/1995, devendo desta constar as 

consequências para o caso de ausência, o prazo para apresentar defesa. 

Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação automaticamente 

agendada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010032-14.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI CARLOS DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

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: 

8010032-14.2016.8.11.0024 REQUERENTE: VALDECI CARLOS DE 

SANTANA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça no 

Recurso Especial nº. 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito 

Gonçalves, por meio de uma proposta de afetação, determinou a 

suspensão, em todo território nacional, dos processos pendentes, 

individuais e coletivos, onde a referida controvérsia esteja estabelecida. 

“ADMINISTRATIVO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS AO 

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação 

da controvérsia: obrigatoriedade de fornecimento, pelo Estado, de 

medicamentos não contemplados na Portaria n. 2.982/2009 do Ministério 

da Saúde (Programa de Medicamentos Excepcionais) . 2. Recurso 

especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I 

do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24, de 28/09/2016)” Como o 

caso em análise se enquadra na controvérsia contida no referido recurso 

especial, o processamento da ação já está suspenso por força da citada 

decisão. No entanto, a suspensão não constituirá óbice as análises dos 

pedidos de cumprimento da tutela antecipada já deferida, notadamente os 

pedidos de bloqueios judiciais para a compra dos fármacos, o que foi 

inclusive foi deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso 

Especial n. 1.657.156-RJ. Vejamos: "Trata-se de (1) ofício encaminhado 

pelos Juízes de Direito das Varas da Fazenda Pública do Estado de São 

Paulo (fls. 369-370, e-STJ) (...).Solicitam-se esclarecimentos sobre a 

extensão da suspensão do processamento dos feitos que versem sobre a 

controvérsia do recurso especial repetitivo em epígrafe.(...) Dos 

dispositivos transcritos, torna-se patente que a suspensão do 

processamento dos processos pendentes, determinada no art. 1.037, II, 

do CPC/2015, não impede que os Juízos concedam, em qualquer fase do 

processo, tutela provisória de urgência, desde que satisfeitos os 

requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e deem cumprimento àquelas 

que já foram deferidas.". Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do 

processamento do feito, nos termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o 

pronunciamento definitivo do STJ, caso haja descumprimento da tutela 

antecipada o promovente deverá se manifestar nos termos da decisão 

exarada no Id nº 5526759 . Intimem-se. Cumpra-se. 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 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. 

Chapada dos Guimarães, 18 de Janeiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010188-02.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA ROMANA PEDROSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

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: 

8010188-02.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARINALVA ROMANA 

PEDROSO REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ 

MT Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 

1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por meio de uma 

proposta de afetação, determinou a suspensão, em todo território 

nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, onde a 

referida controvérsia esteja estabelecida. “ADMINISTRATIVO. PROPOSTA 

DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 

REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA 

ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade 

de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na 

Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos 

Excepcionais) . 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24, de 28/09/2016)” Como o caso em análise se enquadra na 

controvérsia contida no referido recurso especial, o processamento da 

ação já está suspenso por força da citada decisão. No entanto, a 

suspensão não constituirá óbice as análises dos pedidos de cumprimento 

da tutela antecipada já deferida, notadamente os pedidos de bloqueios 

judiciais para a compra dos fármacos, o que foi inclusive foi deliberado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.657.156-RJ. 

Vejamos: "Trata-se de (1) ofício encaminhado pelos Juízes de Direito das 

Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 369-370, e-STJ) 

(...). Solicitam-se esclarecimentos sobre a extensão da suspensão do 

processamento dos feitos que versem sobre a controvérsia do recurso 

especial repetitivo em epígrafe. (...) Dos dispositivos transcritos, torna-se 

patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, 

determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos 

concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, 

desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e 

deem cumprimento àquelas que já foram deferidas.". Assim sendo, 

determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 

1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. Intimem-se. 

Cumpra-se. 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 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. Chapada dos Guimarães, 19 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-38.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIVERSON RAMOS DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY OAB - MT0006735A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO Numero do 

Processo: 1000500-38.2016.8.11.0024 REQUERENTE: CLEIVERSON 

RAMOS DA CONCEICAO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE 

VENDAS LTDA. Vistos etc. 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”. Compulsando os autos constata-se que 

o valor da causa atribuído na petição inicial não está de acordo com 

disposto no artigo 292, inciso VI, do CPC, insta salientar, que a declaração 

de hipossuficiência e declaração de endereço vieram desacompanhadas 

de documentação probatória, assim como o documento de identidade está 

ilegível e o comprovante de endereço não está em nome do reclamante e 

nem comprova relação jurídica com a pessoa titular da comprovante 

apresentado; Posto isto, nos termos do artigo 321, do CPC, converto o 

julgamento em diligência e determino a intimação da parte reclamante para 

emendar a petição inicial, sob pena de extinção processual. Intime-se. 

Cumpra-se. 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. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo 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. Chapada dos Guimarães, 09 de fevereiro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010292-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (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: 

8010292-91.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ALMEIDA ALBERNAZ REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Decisão Vistos etc. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 

1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, por meio de uma 

proposta de afetação, determinou a suspensão, em todo território 

nacional, dos processos pendentes, individuais e coletivos, onde a 

referida controvérsia esteja estabelecida. “ADMINISTRATIVO. PROPOSTA 

DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS 

REPETITIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA 

ACERCA DA OBRIGATORIEDADE E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

NÃO INCORPORADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS DO SUS. 1. Delimitação da controvérsia: obrigatoriedade 

de fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não contemplados na 

Portaria n. 2.982/2009 do Ministério da Saúde (Programa de Medicamentos 

Excepcionais) . 2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e 

seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda 

Regimental 24, de 28/09/2016)” Como o caso em análise se enquadra na 

controvérsia contida no referido recurso especial, o processamento da 

ação já está suspenso por força da citada decisão. No entanto, a 

suspensão não constituirá óbice as análises dos pedidos de cumprimento 

da tutela antecipada já deferida, notadamente os pedidos de bloqueios 

judiciais para a compra dos fármacos, o que foi inclusive foi deliberado 

pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.657.156-RJ. 

Vejamos: "Trata-se de (1) ofício encaminhado pelos Juízes de Direito das 

Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo (fls. 369-370, e-STJ) 

(...).Solicitam-se esclarecimentos sobre a extensão da suspensão do 

processamento dos feitos que versem sobre a controvérsia do recurso 

especial repetitivo em epígrafe.(...) Dos dispositivos transcritos, torna-se 

patente que a suspensão do processamento dos processos pendentes, 

determinada no art. 1.037, II, do CPC/2015, não impede que os Juízos 

concedam, em qualquer fase do processo, tutela provisória de urgência, 

desde que satisfeitos os requisitos contidos no art. 300 do CPC/2015, e 

deem cumprimento àquelas que já foram deferidas.". Assim sendo, 

determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos termos do artigo 

1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do STJ. Diante do 

fato de não ter a parte requerida cumprido a liminar deferida por este juízo, 

opino pelo DEFERIMENTO da penhora on line de R$1.199,00 (mil cento e 

noventa e nove reais) referente à 06 (seis) caixas de medicamento, em 

razão de ser a medida a mais adequada ao caso, como forma de 

assegurar o resultado prático do tratamento. Realizado o bloqueio, 

intime-se a parte autora para que, no prazo de cinco (5) dias, traga aos 

autos dados bancários de sua titularidade, necessários à transferência 

dos valores constritos. Intimem-se. Cumpra-se. 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 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. 

Chapada dos Guimarães, 26 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010173-33.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA XAVIER BELCHIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL SILVANA EMILIANI GRIMM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VINICIUS PEREIRA OAB - MS0015870A (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: 

8010173-33.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUZIA XAVIER BELCHIOR 

REQUERIDO: RAQUEL SILVANA EMILIANI GRIMM Vistos etc. CONVERTO o 

julgamento em diligência, por se tratar de matéria fática. Intime-se as 

partes para que apresente rol de testemunhas, máximo três, no prazo 

legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. Havendo 

apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso para 

sentença. 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 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. Chapada dos Guimarães, 26 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-39.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AUXILIADORA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000487-39.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ELIETE AUXILIADORA 

BORGES REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Trata-se de ação de repetição 

de indébito c/c pedido de tutela antecipada e danos morais em face da OI 

S.A , aduz que em suas faturas constava cobranças de serviços nunca 

contratados e sequer utilizados, quais sejam: 1) ANTIVIRUS; 2) BACKUP, 

E; 3) EDUCA. A questão versa sobre cobrança supostamente indevida de 

telefonia fixa (65) 3301 2833, dessa forma, a questão versa sobre a 

ocorrência de dano indenizável, em virtude da suposta má prestação de 

serviços e repetição de indébito. Com efeito, o ilustre Ministro Luís Felipe 

Salomão, do Excelso Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais 

de nº 1.525.174/RS e nº 1.525.134/RS, reconheceu, a afetação em 

relação à matéria, e proferiu a seguinte decisão: (...) Verifico que há 

multiplicidade de recursos especiais com fundamento em idênticas 

questões de direito discutidas nestes autos, evidenciando o caráter 

multitudinário da controvérsia, versando sobre: - ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos. - prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos. 3. Muito embora estejam em julgamento, na 

Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de 

Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 676.608/RS e n. 

738.991/RS, assim como o conflito de competência n. 138.405/DF, em que 

são discutidos tanto o prazo prescricional quanto a competência interna 

nesta Corte para dirimir a questão, se das Turmas integrantes da Seção 

de Direito Privado ou se das Turmas integrantes da Seção de Direito 

Público, o que pode alterar a competência para julgamento do presente 

feito, a multiplicidade de recursos, nas instâncias ordinárias, tratando do 

referido tema (só no Estado do Rio Grande do Sul são mais de 15.000 

processos), recomenda a imediata afetação. Dessa forma, imperiosa a 

afetação do presente feito a julgamento perante a Segunda Seção, pela 

sistemática dos recursos repetitivos (arts. 1.036 e 1.037 do Código de 

Processo Civil de 2015). Determino a suspensão do processamento de 

todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem 

sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do 

art. 1.037, II, do CPC/2015. (Resp nº 1.525.174/RS). No caso dos autos, a 

matéria versa sobre idêntica questão, por isso imperiosa se faz a sua 

suspensão para aguardar o julgamento dos aludidos recursos. Essas são 

as razões e fundamentos, pelos quais determino o sobrestamento da 

tramitação da presente ação, até que advenha determinação em contrário, 

da instância máxima, devendo permanecer os autos na Secretaria. 

Intimem-se. Cumpra-se. 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 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. Chapada dos Guimarães, 27 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-05.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FIGUEIREDO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARLENE MARCIA MARTINS DE FREITAS (REQUERIDO)

SAGA VEÍCULOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT0015600A (ADVOGADO)

ARDEMIRO SANTANA FERREIRA OAB - MT0000897A (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: 

8010052-05.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SIRLEI FIGUEIREDO MIRANDA 

REQUERIDO: SAGA VEÍCULOS, DARLENE MARCIA MARTINS DE FREITAS 

Vistos etc. CONVERTO o julgamento em diligência, por se tratar de matéria 

fática. A parte DARLENE MARCIA MARTINS DE FREITAS aduz que passou 

o carro para SAGA VEÍCULOS, a reclamada nega, desse modo, intime-se 

todas as partes para que apresentem rol de testemunhas, máximo três, no 

prazo legal, sob pena de ser presumida a ausência de interesse. Havendo 

apresentação, designe-se audiência instrutória. Sem, concluso para 

sentença. Cumpra-se em observância ao disposto no Enunciado n° 33 do 

Fonaje. 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 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. Chapada dos Guimarães, 27 de Fevereiro de 

2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010244-69.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT19112/B (ADVOGADO)

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (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)

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: 

8010244-69.2015.8.11.0024 REQUERENTE: PEDRO FERREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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. 

GRATUIDADE A gratuidade foi solicitada e foi comprovada pelo autor que 

é idoso e acostou a carteira de trabalho aos autos, dessa feita, defiro as 

benesses da gratuidade a promovente. FILMAGENS O Reclamante deduz 

pretensão eminentemente à antecipação de prova. Isso porque, embora a 

parte autora nomine a tutela de obrigação de fazer, na verdade o objeto 

compreende procedimento autônomo de produção antecipada de provas, 

visando obter documentos junto à empresa reclamada. A referida exibição 

de documentos é incabível no Juizado Especial Cível, dessa feita, revogo a 

tutela deferida Id n ° 1156104. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do 

autor são parcialmente procedentes. O autor alega que teve sua conta 

saqueada por pessoa estranha e não autorizada feitas em três retiradas, 

dia 01/10/2014, no valor de R$400,00(quatrocentos reais); e outros dois 

no mesmo dia 17/10/2014, R$322,00(trezentos e vinte e dois reais) e 

R$800,00 (oitocentos reais), totalizando a importância de R$1.522,78, 

conforme cópia de extrato de sua conta corrente, haja vista que teve sua 

carteira furtada no caixa eletrônico no banco réu. O autor informou que no 

dia que esteve no banco foi subtraída uma carteira, aduz que no ato 

solicitou a gerência o cancelamento de seus cartões, porém não foi fato 

impeditivo para que terceiro realizasse saques de sua conta corrente. A 

reclamada alega que é vitima de fraude como o autor e que não tem dever 

de indenizar a parte. Pois bem. O autor sendo parte nitidamente 

hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a 

comprovação de que houve o formal e regular saque na conta do 

promovente, que deu origem ao desconto de pagamento, nos exatos 
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moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta-se 

que, nestas circunstâncias, cumpre à Reclamada trazer aos autos 

documentos consistentes que possam comprovar inequivocamente que 

efetuou ao menos o bloqueio informado pelo autor, como por exemplo, 

telas sistêmicas/extratos de transação, entretanto, assim não o fez. Desta 

forma, a responsabilidade da Reclamada encontra-se patente, senão pela 

falta de cuidado objetivo necessário na conferência, de forma eficiente, 

dos dados e documentos no momento da retirada do dinheiro, ônus que 

lhe incumbia. Colaciono decisões nesse sentido: . Responsabilidade civil – 

Saques em conta corrente – Danos morais. 1 – O banco é responsável 

pelos danos experimentados por seu cliente se não comprovar que as 

operações bancárias efetuadas por saques automáticos, por ele não 

reconhecidas, não resultaram da atuação de terceiro fraudador. 2 – 

Arbitra-se a indenização por danos morais com vistas especialmente à 

sua intensidade, observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Ação parcialmente procedente. Negado provimento ao 

r e c u r s o . ( T J - S P  -  A P L :  0 0 0 7 9 5 3 1 7 2 0 1 1 8 2 6 0 0 0 6  S P 

0007953-17.2011.8.26.0006, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 

27/04/2015, 15ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de 

Publicação: 04/05/2015) DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. SAQUE EM CONTA CORRENTE. FRAUDE DE TERCEIRO. 1 - Na forma 

do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, 

regular e tempestivo. 2 ? Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. ?As 

instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por 

fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no 

âmbito de operações bancárias?. (Súmula 479). Os fatos discutidos não 

indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente 

de responsabilidade (art. 14 do CDC). 3 ? Inversão do ônus da prova. A 

vulnerabilidade do consumidor, que não dispõe de meios de prova da 

segurança do sistema de saque, aliado à notícia de fraudes na região, à 

é p o c a  d o  n o t i c i a d o  f a t o 

(http://noticias.r7.com/distrito-federal/golpe-do-chupa-cabra-cliente-tenta-s

acar-mas-dinheiro-fica-preso-no-caixa-eletronico-21032015), levam à 

verossimilhança de suas alegações. 4 ? Recurso conhecido, mas não 

provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.(TJ-DF - 

RI: 07001725620158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data 

de Julgamento: 08/03/2016, SEGUNDA TURMA RECURSAL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2016 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

A responsabilidade civil do causador do dano opera-se estando presentes 

a culpa, o dano e o nexo de causalidade ensejando, pois, sua necessária 

reparação, como ocorre no presente caso, o que certamente causou 

inúmeros transtornos além, de desequilibro financeiro, ante a subtração 

indevida de valores, dessa feita, defiro o pedido para determinar a 

restituição do valor comprovadamente debitado. 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 Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar 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). RESTITUIR ao autor o valor 

R$1.522,78 (um mil quinhentos e vinte e dois reais e setenta e oito 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data de cada 

saque e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a 

incidir a partir da citação. REVOGO a liminar deferida no Id n ° 1156104. 

Outrossim, DEFIRO o pedido de gratuidade da promovente. 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 

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, 15 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010697-64.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX VALANDRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE ZANINA OAB - MT0018842A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS OAB - MT0015383A (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: 

8010697-64.2015.8.11.0024 REQUERENTE: ALEX VALANDRO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS 

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. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO 

ADVOGADO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Conforme dita o Enunciado 

nº 36 do FONAJE: "A assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 

9.099/1995 tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a 

formulação do pedido e a sessão de conciliação", resta superada a 

questão arguida pelo promovente. Rejeito a preliminar, passo a análise do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Narra o autor da 

presente que, realizou a compra de um produto junto a um vendedor da 

China por intermédio do site Ebay no valor de R$ 225,67 (duzentos e vinte 

e cinco reais e sessenta e sete centavos) utilizando, na oportunidade, a 

sua conta PayPal para pagamento da transação celebrada com o 

vendedor. Aduz que, ao tentar utilizar o produto o mesmo estava com 

defeito, e que, após tentar solucionar amigavelmente o caso, não obteve 

êxito, motivo pelo qual propõe a presente ação, objetivando a devolução 

do valor pago, bem como a percepção de indenização por pretensos 

danos morais. A reclamada por seu turno argumenta que abriu a disputa 

de forma extemporânea, sendo um procedimento que teria prazo para o 

autor realizar, também acostou documentação informando que possibilitou 

o estorno, porém o autor não encaminhou o produto para vendedor, 

ficando impossibilitada de realizar o ressarcimento. 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 procedimental da reclamada, a 

parte conforme regulamento do site teria prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias para abrir uma reclamação, a empresa prova a abertura da “disputa”, 

assim como solicitou o envio da peça para o vendedor a fim de efetuar o 

estorno pleiteado: “Olá, ALEX V OLIVEIRA, Você é elegível para um 

reembolso de US$64,77 USD assim que devolver os produtos listados 

abaixo antes de . Antes de fazer isso, leia as nossas instruções 

cuidadosamente. Para receber um reembolso, você precisa: 1. Devolver 

o(s) produto(s) listado(s) abaixo ao endereço do vendedor que 

fornecemos. 2. Fornecer as informações de rastreamento online em sua 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 328 de 617



Central de soluções antes de . O produto deve estar nas mesmas 

condições que você recebeu, e você é responsável por quaisquer custos 

associados à devolução. Se a transação era de 500.000000 BRL ou mais, 

precisamos uma confirmação de assinatura do vendedor...” (trecho id n° 

1162757) A empresa possibilitou o estorno, a parte se recusou a enviar o 

produto, todavia não pode se admitir que o autor fique com o produto e 

receba o reembolso, constituindo enriquecimento ilícito. Situação versada 

já foi apreciada pelo judiciário: APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. 

Improcedência - compra realizada por mercado de ofertas on line e não 

adimplida. Ausência de responsabilidade da empresa que realizou apenas 

o pagamento, distinto do contrato de compra e venda. Recurso on line 

disponível ao consumidor para resolução de problemas da transação não 

utilizado. Ausência de prova quanto a reclamação administrativa ou judicial 

em face do mercado on line ou do vendedor do produto. RECURSO 

PROVIDO. IMPROCEDENCIA DO PEDIDO.(TJ-RJ - APL: 

00789599720128190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 7 VARA 

CIVEL, Relator: MARCELO ALMEIDA, Data de Julgamento: 24/11/2015, 

VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 

02/12/2015) Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em 

danos morais e materiais 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 

C a r o l i n e  d e  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, 15 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-72.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTINA DIAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000101-72.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALBERTINA DIAS 

NEVES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 reclamante solicitou a gratuidade da 

justiça, sendo que 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

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 (mil reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 784,00 

( setecentos e oitenta e quatro reais), posto isso, determino de ofício a 

modificação do valor de causa para R$ 15.784,00 (quinze mil e setecentos 

e oitenta e quatro reais). OPINO pela rejeição da preliminar suscitada pela 

reclamante de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de 

perícia técnica, tendo em vista que as provas existentes nos autos são 

suficientes para o julgamento da Demanda. Passo à analise do mérito. Os 

pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais promovida por 

Albertina Dias Neves em face de Banco Itaucard S/A. Em síntese, aduziu 

que foi negativada nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado no 

valor de R$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais), contrato nº 

159867522, em data de 03/08/2014, sendo que não reconhece a dívida, 

pois não possui nenhuma pendência com o reclamado. A reclamada por 

sua vez nega categoricamente todos os fatos, e no mérito informa que 

não praticou ato ilícito, que a inscrição é devida e assim incapaz de 

ensejar danos morais que não foram comprovados peloa reclamante, 

juntando gravação de áudio de negociação da dívida com a reclamante 

para comprovar suas alegações e a relação contratual entra as partes . A 

reclamante impugnou tempestivamente as alegações da reclamada, 

requerendo a realização de perícia técnica no áudio da gravação e no 

mérito ratificando a procedência dos pedidos contidos na inicial. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando aos autos gravação do áudio da 

conversa de renegociação da dívida com a reclamante, corroborados por 

demais documentos representados por extratos e telas unilaterais com 

dados pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome da reclamante é 

devida, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos 

morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em vista que a 

reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da 

dívida, portanto improcedentes os pedidos. O pedido de condenação da 

reclamante em 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, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC 

, OPINO pela rejeição da preliminar pleiteada pela reclamante e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial e do Pedido de 

Litigância de Má Fé. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. 
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MODIFICO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 15.784,00 (quinze mil 

setecentos e quatro reais). 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. 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, 17 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-51.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000180-51.2017.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO CEZAR DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD 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 reclamante solicitou a gratuidade da 

justiça, sendo que 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 PARCIAL 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, posto isso, 

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$ 10.000,00 (dez mil reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 

461,10 ( quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos), posto isso, 

determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 10.461,10 

(dez mil quatrocentos e sessenta e um reais e dez centavos). OPINO pela 

rejeição da preliminar suscitada pela reclamante de inépcia da inicial por 

falta de comprovante de endereço, tendo que ao contrário do alegado pela 

reclamada a parte reclamante juntou contrato de locação (ID 5084705) que 

comprova a relação de locação existente com a pessoa indicada no 

comprovante de endereço. Passo à analise do mérito. Os pedidos da 

autora são improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando declaração 

de inexistência de débito c/c danos morais promovida por Paulo César de 

Moraes em face de Banco Itaucard S/A. Em síntese, aduziu que foi 

negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado nos valores 

de R$ 153,10 (cento e cinquenta e três reais e dez centavos), contrato nº 

466127735, em data de 06/04/2015 e no valor de R$ 308,00 (trezentos e 

oito reais), contrato nº 1081101060000, em data de 25/10/2013, 

perfazendo um total de R$ 461,10 ( quatrocentos e sessenta e um reais e 

dez centavos), sendo que não reconhece a dívida, pois não possui 

nenhuma relação jurídica com o reclamado. O reclamado por sua vez nega 

categoricamente todos os fatos, e no mérito informa que não praticou ato 

ilícito, que a inscrição é devida e assim incapaz de ensejar danos morais 

que não foram comprovados pelo reclamante, juntando gravação de áudio 

de renegociação da dívida com o reclamante para comprovar suas 

alegações e a relação contratual entra as partes em relação a contratação 

dos cartões de crédito nº 4002.1700.8817.5881 e 5316.XXXX.XXXX.3283 

se deram regularmente em datas 30/06/2008 e 23/01/2011, sendo que 

posteriormente houve migração do final 5881 para o final 3283. A 

reclamante impugnou tempestivamente as alegações da reclamada e no 

mérito ratificando a procedência dos pedidos contidos na inicial. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do NCPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando aos autos gravação do áudio da 

conversa de renegociação da dívida com a reclamante, corroborados por 

demais documentos representados por extratos e telas unilaterais com 

dados pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de consequência, que a inserção do nome do reclamante é 

devido, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos 

morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo em vista que o 

reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da 

dívida, portanto improcedentes os pedidos. O pedido de condenação da 

reclamante em litigância de má fé pleiteado pela reclamada deve ser 

indeferido por não estarem presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 

do NCPC. Por último o pedido contraposto pleiteado pelo reclamado de ser 

deferido no valor das negativações ou seja R$ 461,10 ( quatrocentos e 

sessenta e um reais e dez centavos), tendo em vista que o reclamado não 

apresentou o cálculo de atualização da dívida. DISPOSITIVO Posto isso, 

com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC , OPINO pela rejeição da preliminar 

pleiteada pelo reclamante e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial e do Pedido de Litigância de Má Fé. CONDENO o 

reclamante no Pedido Contraposto no valor das negativações que 

perfazem o valor de R$ 461,10 ( quatrocentos e sessenta e um reais e 

dez centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC/IGPM a partir desta 

decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento da dívida. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. MODIFICO DE OFÍCIO 

o valor da causa para R$ 10.461,10 (dez mil quatrocentos e sessenta e 

um reais e dez centavos). 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.  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, 17 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 330 de 617



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000174-44.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ROSIANE LUCIA DE 

SOUZA 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. OPINO pela rejeição da preliminar de falta de 

interesse de agir, posto que o interesse processual está presente sempre 

que a parte tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, 

consequentemente, instaurar o processo) para alcançar o resultado que 

pretende, relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido 

será ou não julgado procedente 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 Rosiane Lucia 

De Souza 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$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete 

centavos), gerado pelo contrato nº 0284856424, inscrita em 08/02/2017. 

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. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que a negativação é devida, tendo em vista que a 

reclamante era usuária dos serviços de telefonia e a anotação foi por falta 

de pagamento de faturas decorrente do uso regular da referida linha, e 

diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, 

se limitando a requerer a improcedência dos pedidos e a condenação da 

reclamante em litigância de má fé e em pedido contraposto, não 

apresentando nenhuma documento que comprova a relação contratual 

entra as partes, extratos ou telas sistêmicas. 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. 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 da 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 atualmente somente 

tem uma anotação no cadastro de inadimplentes em seu nome, tendo em 

vista que existia outra anotação em seu nome discutida em Juízo, que 

recentemente foi excluída nos do cadastro de inadimplentes . 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. Em relação ao Pedido de Litigância de Má fé deve ser 

indeferido, por não estarem presentes nenhuma das hipótese do art. 80 do 

NCPC. Por fim o Pedido Contraposto deve ser indeferido por não ter sido 

comprovado da existência de relação contratual entre as partes. 

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$ 128,07 (cento e vinte e oito reais e sete centavos) , gerado 

pelo contrato nº 0284856424, inscrita em 08/02/2017, discutido nos 

presentes autos; DETERMINO a exclusão definitiva do nome da 

Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente a 

este débito; INDEFIRO os Pedidos de Litigância de Má Fé e Contraposto. 

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. 
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9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 17 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 Número do Processo: 

1000417-22.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANA MARCIA LIMA ZERI 

REQUERIDO: EDITORA TRES 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. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Os processos de conhecimento contra 

empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial 

devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título 

executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento 

oportuno, pela via própria” Em sede de juizado especial não se fala em 

suspensão da execução, ou seja, havendo o deferimento da recuperação 

judicial, ainda que em medida acautelatória, extingue-se a execução com a 

expedição do título de crédito para habilitação no concurso universal de 

credores. Passo à análise de MÉRITO. Os pedidos são parcialmente 

procedentes. Alega a autora que no dia 14/03/2015, durante uma viagem 

de férias, foi aborda por um representante da requerida no aeroporto de 

Brasília/DF que lhe ofereceu uma assinatura de 02 (duas) revistas e 01 

(uma) mala como de brinde, pelo valor mensal de R$ 14,90 (quatorze reais 

e noventa centavos). Diz que dada as circunstâncias, preencheu o 

formulário rapidamente com os seus dados e digitou a senha do seu 

cartão de crédito sem prestar a devida atenção e colocou o seu cartão e o 

comprovante de pagamento de qualquer jeito na sua bolsa. Aduz que 

posteriormente verificou o comprovante de pagamento, constatou que o 

valor da assinatura era de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), 

parcelado em 10 (dez) vezes. Afirma que após retornar de viagem, 

contatou a requerida diversas vezes solicitando o cancelamento, porém 

sem êxito, afirma que não recebeu nenhum exemplar das revistas. A 

reclamada alega que a parte assinou contrato com cláusula explicita 

reconhecendo a leitura e conhecimento de todos os seus termos, afirma 

que não pode comprovar a entrega das revistas por ter enviado por carta 

simples. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que 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 a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A autora 

não pode alegar desconhecimento do contrato já que assinou e pagou 

com cartão magnético e senha pessoal intransferível, de tudo o que fora 

alegado pelas partes, o que de fato tem relevância para a solução da lide, 

ao menos no que se refere ao pleito de restituição dos valores cobrados, 

é saber se a autora recebeu ou não os exemplares das revistas 

contratadas. Neste ponto, importa esclarecer que a inversão do ônus da 

prova aplicada às relações consumeristas é uma técnica de julgamento 

utilizada pelo magistrado, a seu critério, quando vislumbrar no caso 

concreto a presença de um dos seguintes requisitos: verossimilhança nas 

alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência. Como a requerida, na 

espécie, não comprova que tenha enviado os exemplares das revistas, 

portanto, mesmo que se considerasse a legalidade da contratação, o fato 

é que os serviços não foram prestados, portanto, os descontos na conta 

bancária da autora são manifestamente indevidos, contudo, deverão ser 

restituídos de forma simples, vez que não restou comprovada a má-fé da 

requerida. Destarte, não tendo a ré demonstrado o cumprimento de sua 

obrigação contratual, nem contestado que a autora deixou de cumprir com 

a sua ou tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do dano, 

plenamente cabível o pleito de restituição dos valores cobrados, pois, do 

contrário, seria o mesmo que permitir o enriquecimento ilícito da ré, que 

recebeu as mensalidades sem que as revistas tivessem sido efetivamente 

entregues a sua consumidora, o que é inadmissível no ordenamento 

jurídico pátrio. Desta forma, resta caracterizada a falha na prestação de 

serviço por parte da empresa requerida, circunstância esta que autoriza a 

restituição de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais), 

correspondente aos valores indevidamente lançados no cartão de crédito 

da consumidora, pelo contrato não cumprido. A parte requerente também 

pleiteia a reparação dos danos morais. De fato, quanto aos danos morais 

é necessário salientar que, em regra, o mero inadimplemento contratual 

não configura ato atentatório à personalidade, não ensejando reparação 

por danos extrapatrimoniais. Ocorre que, excepcionalmente, admite-se a 

reparação por danos imateriais quando a falha na prestação do 

serviço/inadimplemento contratual vem acompanhada de total descaso 

com o consumidor, como é o caso dos autos. Depreende-se dos autos 

que a assinatura da revista é fato incontroverso, sendo que, após 

arrependimento a consumidora pediu cancelamento dos serviços motivada 

também pelo fato de não receber as revistas em domicílio, porém a 

empresa requerida permaneceu inerte, obrigando a requerente a ajuizar a 

presente ação, para ver garantido um direito que lhe é manifesto. Insta 

pontuar, que a promovente vinha pagando por um produto que sequer 

estava sendo entregue. Destarte, os transtornos experimentados pela 

requerente com a negativa de cancelamento, ausência de entrega do 

produto e o descaso da empresa requerida e solucionar o impasse na 

seara administrativa, não podem ser classificados como um mero 

dissabor. Está-se, pois, diante de dano moral puro, que se exaure na 

própria atitude abusiva e ilegal decorrente da falha na prestação do 

serviço a que se propôs a empresa requerida, prescindindo de qualquer 

comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado. No mesmo 

sentido assevera o julgado abaixo: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RENOVAÇÃO 

AUTOMÁTICA DE ASSINATURA DE REVISTA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. DÉBITO 

AUTOMÁTICO NA CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO 

PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANOS MORAIS 

EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Diante das regras de 

distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da 

prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa 

Recorrida comprovar a solicitação/anuência da consumidora com relação 

à renovação da assinatura da revista, ônus do qual não se desincumbiu. 

3. Não havendo comprovação da anuência da consumidora com relação à 

renovação automática da revista, têm-se como indevidas as cobranças 

lançadas em sua conta bancária. Portanto, aludidas cobranças devem ser 

restituídas na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do 

CDC, ante a ausência de erro justificável. 4. Malgrado a consumidora 

tenha buscado a solução do conflito na seara administrativa, não obteve 

êxito em seu intento, tendo que ingressar com demanda judicial para não 

ter o seu direito tolhido. 5. Quando a prestadora de serviço soluciona 

prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e 

aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, 

quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como 

no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um 

calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral. 6. 

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se 
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atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que 

se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do 

ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também 

garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do 

ato ilícito. 7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) que se adequada aos parâmetros acima, considerando os casos 

análogos já fixados por esta Turma Recursal. 8. Sentença parcialmente 

reformada. 9. Recurso conhecido e provido. (TJMT; Turma Recursal; RI n.º 

0019579-23.2015.811.0002; Relatora Dra. LAMISSE RODER FEGURI 

ALVES CORRÊA; julgado em 01/07/2016). Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da requerida, resta nesse momento fixar o 

quantum da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. 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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar 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). RESTITUIR a autora o valor das parcelas 

comprovadamente debitadas no montante de R$ 799,00 (setecentos e 

noventa e nove reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do 

desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a incidir a partir da citação. 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, 17 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000430-21.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSMERI DE OLIVEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRO ALBERTO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0015807A 

(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: 

1000430-21.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ROSMERI DE OLIVEIRA DIAS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO 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. Inexistindo preliminares, passo a análise do MÉRITO. Os 

pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de ação indenizatória, em 

síntese, a petição não esclarece os fatos que ocorreram com a autora, em 

análise detida dos autos verifica-se que houve uma compra no valor de 

R$383,86 (trezentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos) e que 

houve negativa de receber o produto pois a autora comprou de forma 

equivocada. A reclamada por seu turno acostou contestação genérica 

sobre a compra de uma bicicleta, produto diverso do que está em 

discussão. A impugnação não esclarece o que aconteceu de fato com a 

autora. Pois bem. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que 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 a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A Lei 

9.099/95 nem precisa assoberbar-se em buscar exogenamente a eficácia 

de sua finalidade, seu texto inclui, mesmo que sucintamente e a exemplo 

da Constituição federal, um elenco de seus princípios basilares. O art. 2º 

da Lei 9.099/95 afirma que o micro-sistema dos Juizados Especiais, é 

informado pelos princípios da oralidade, informalidade, simplicidade, 

economia processual, celeridade e da conciliação. Todavia a informalidade 

é relativa, os fatos da reclamação são ausentes, não há explicação sobre 

o que aconteceu, se o valor foi devolvido ou mesmo tem na exordial relato 

mínimo para apreciação. 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 

C a r o l i n e  d e  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, 17 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-51.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALVES DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BLOQUEADORES CARCELL COMERCIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO OAB - MT0017483A 

(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: 

1000428-51.2016.8.11.0024 REQUERENTE: RAFAEL ALVES DE LARA 

REQUERIDO: BLOQUEADORES CARCELL COMERCIAL LTDA - ME Vistos 

etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/99, deixo de 

apresentar o relatório referente a presente demanda judicial e, passo a 

análise da demanda. Fundamento. DECIDO: A Lei Federal n. 9.099/1995 
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estipulou regras próprias de competência, as quais devem receber 

interpretação diversa da dispensada às regras do Direito Processual 

comum, a fim de que seja alcançado o objetivo da referida Lei de prestar a 

atividade jurisdicional célere sem dispêndio às partes. Por essa razão, o 

art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de extinção 

do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a incompetência 

territorial, conforme se transcreve: “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; II - quando inadmissível o 

procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a 

conciliação; III - quando for reconhecida a incompetência territorial; IV - 

quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8º desta 

Lei; V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou 

não se der no prazo de trinta dias; VI - quando, falecido o réu, o autor não 

promover a citação dos sucessores no prazo de trinta dias da ciência do 

fato.” (grifo nosso). Com efeito, infere-se dos autos, mormente da exordial 

que o endereço do autor é “Rua 14, Número 169, Jardim Vitória, Cuiabá – 

MT”, informação essa confirmada pelo comprovante de endereço 

acostado a exordial. Constato que a ação proposta no Juizado de 

Chapada dos Guimarães/MT não mantém dissonância, pois se trata de 

local estranho a competência para solucionar a lide. Ademais, o Fórum 

Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) aprovou o Enunciado 89, com 

a seguinte redação: "A incompetência territorial pode ser reconhecida de 

ofício no sistema de juizados especiais cíveis." Sobre o tema trago a baila 

o seguinte julgado, in verbis: “JUIZADO ESPECIAL - INCOMPETÊNCIA 

TERRITORIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ARTIGO 51, III 

DA LEI Nº 9.099/95 - ENUNCIADO 89 DO FONAJE - RECURSO PROVIDO. 1 

- O art. 51, III da Lei dos Juizados Especiais, contempla a hipótese de 

extinção do feito sem julgamento de mérito quando reconhecida a 

incompetência territorial. 2 - O Enunciado 89 do FONAJE orienta que: "A 

incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício no sistema de 

juizados especiais cíveis.” 3 - Recurso conhecido e provido.” (TJMT - 

RNEI, 1850/2011, REL. DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 21/06/2012, Data da publicação no DJE 

12/07/2012). Ressalte-se que, a competência dos Juizados Especiais 

Cíveis é determinada conforme as regras do art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, reconheço a incompetência territorial no 

presente feito e, em consequência opino pela EXTINÇÃO do processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei nº 9.099/95. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 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 

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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 17 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000252-72.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEU ANTONIO CAZADEI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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: 

1000252-72.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ERINEU ANTONIO CAZADEI 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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. 

PRELIMINAR A parte autora acostou os documentos indispensáveis a 

propositura da demanda, dessa feita, rejeito a preliminar arguida. Passo à 

análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos 

morais, alega que se deparou com supostos descontos indevidos, no 

valor de R$ 44,98 (quarenta e quatro reais e noventa e oito centavos), 

referente a seguro de vida que aduz não ter contratado. Ademais, alega 

que teve alguns cheques devolvidos por falta de saldo, em virtude dos 

referidos descontos. Diante disso, requer declaração de inexistência de 

débito e repetição de indébito, condenação do Réu ao pagamento de 

indenização por danos morais, aplicação do CDC, inversão do ônus da 

prova. Por outro turno a reclamada acosta o contrato de adesão do 

seguro de vida, salienta que a contratação ocorreu dentro da legalidade 

assim como o cancelamento foi atendido pela reclamada. Pois bem. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar 

o insucesso da demanda do que 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 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 a relação contratual, a 

defesa da empresa acosta a proposta de adesão ao seguro de vida 

realizado em 12/05/2011, o contrato está assinado e o autor colocou seus 

filhos como beneficiários do seguro de vida: “ANA CAROLINA MENDES 

CAZADEI – FILHA 50%” “GUILHERME SILVA CAZADEI – FILHO 50%” O 

autor firmou o contrato em 2011, a empresa não agiu de forma ilícita e a 

contratação foi realizada de pessoalmente pelo promovente. O seguro de 

vida é tido como contrato de trato sucessivo, sujeito à renovação anual, 

mas que se presume após várias renovações, ficando caracterizada a 

intenção do segurado de mantê-lo por prazo indeterminado, com o que, 

tacitamente, concorda a seguradora, ao aceitar as sucessivas 

renovações. Insta ressaltar que o autor alega que tentou cancelar o 

seguro em 2012, porém não acosta nos autos qualquer indício para 

corroborar suas alegações, ainda manteve relação por mais dois anos 

com a reclamada, não procedendo com pretensões resistiva quanto a 

suposta cobrança 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, necessário o reconhecimento de legalidade na contratação do 

seguro de vida. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que a contratação é legítima assim, 

por consequência o direito da parte Reclamante a indenização por danos 

morais e materiais. 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 

C a r o l i n e  d e  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 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, 17 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-91.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA SAMPAIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

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: 

1000296-91.2016.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANO DA SILVA SAMPAIO 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifica-se ter a 

matéria cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas 

permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do 

artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo ao exame do MÉRITO. Os 

pedidos do autor são parcialmente procedentes. Trata-se de Ação de 

cobrança por encerramento do Consórcio c/c Danos Materiais e Morais, 

aduz o Requerente que pretende a restituição da parcela de consórcio 

decorrentes da desistência da cota nº 0088-01, grupo 010287 adquirida 

em 05/08/2009, pois requereu sem sucesso a restituição após o 

encerramento do grupo. Em contrapartida, a reclamada alega que não 

pode devolver o valor por se tratar de taxa administrativa e por conter 

cláusula penal pela desistência. Inicialmente deve-se anotar que ao caso 

presente aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. 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. O reclamante pagou a 

cota, aguardou o encerramento do grupo de consórcio, solicitou a 

restituição, recebeu a informação de que seria reembolsado e até o 

momento nada recebeu. De acordo com o atual entendimento do STJ, 

firmado em sede de recurso repetitivo, é devida a restituição de valores 

vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de 

imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano. Note-se: RECURSO 

ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO 

DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS 

APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do 

Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por 

consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim 

em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o 

encerramento do plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente 

provido. (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) De mais a 

mais, do valor a ser restituído ao autor deve ser abatida a taxa de 

administração do consórcio, conforme jurisprudência também pacificada, 

confira: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR 

CENTO).AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. LIVRE 

PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1. As 

administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa 

de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 

2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou 

abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha 

dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp nº 

1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, 

julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 1.179.514/RS, Rel. 

Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, 

DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, 

Quarta Turma, julgado em 16/6/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp nº 

1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 

3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 1.029.099/RS, Rel. Ministro 

Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; 

EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, 

julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2. Agravo regimental não provido. 

(STJ - AgRg no REsp 1115965/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 

CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 16/04/2013) Por 

sua vez, entendo ser incabível a aplicação da cláusula penal por 

desistência. Isso porque, trata-se de consórcio de longa duração, em que 

houve o pagamento de poucas parcelas e, ainda, como é cediço, é 

possível a substituição do consorciado. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 

ART. 333, INC. II DO CPC. (...). CLÁUSULA PENAL (REDUTOR). É inviável a 

dedução dos valores relativos à cláusula penal, visto que não 

demonstrado eventual dano sofrido pela administradora com a saída do 

consorciado. (...). Recurso Adesivo desprovido. (Apelação Cível Nº 

70052097029, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 09/05/2013) Portanto, trinta 

dias após o encerramento do grupo, passa a ser devida ao desistente a 

restituição das parcelas pagas, com juros moratórios de 1% ao mês, 

enquanto a correção monetária deve ser aplicada a partir do pagamento 

de cada parcela a ser restituída. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. JUROS 

DE MORA. TERMO INICIAL. 1. A restituição das parcelas pagas por 

desistente de consórcio deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em 

contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o 

participante, devendo incidir a partir daí juros de mora, na hipótese de o 

pagamento não ser efetivado. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg no REsp 1157116/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 26/05/2011). A parte 

requerente também pleiteia a reparação dos danos morais. De fato, quanto 

aos danos morais é necessário salientar que, em regra, o mero 

inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, 

não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais. Ocorre que, 

excepcionalmente, admite-se a reparação por danos imateriais quando a 

falha na prestação do serviço/inadimplemento contratual vem 

acompanhada de total descaso com o consumidor, como é o caso dos 

autos. O autor aguardou o fim do consórcio, solicitou ressarcimento 

administrativamente, pelo PROCON e mesmo assim necessitou ingressar 

em juízo para alcançar a sua pretensão. Está-se, pois, diante de dano 

moral puro, que se exaure na própria atitude abusiva e ilegal decorrente 

da falha na prestação do serviço a que se propôs a empresa requerida, 

prescindindo de qualquer comprovação da repercussão surtida no 

psiquismo do lesado. Reconhecida a responsabilidade indenizatória da 

requerida, resta nesse momento fixar o quantum da indenização e nesse 

sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da 

impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. 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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar 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). DETERMINO que a ré restitua, a parcela paga 

pelo autor, acrescidas de juros moratórios simples de 1% ao mês, a partir 

do 31º dia do encerramento do grupo, e corrigida pelo INPC, a partir do 

desembolso, sem incidência de cláusula penal, mas com abatimento da 

taxa de administração e seguro eventualmente previstos no contrato. 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 
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C a r o l i n e  d e  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 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, 17 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-34.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO PRESTES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800/O (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: 

1000455-34.2016.8.11.0024 REQUERENTE: REINALDO PRESTES NETO 

REQUERIDO: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. Vistos etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Passo ao 

exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes. Trata-se de 

ação de cobrança de multa ajuizada por REINALDO PRESTES NETO em 

síntese aduz o requerente, que adquiriu da requerida uma fração de 

unidade hoteleira autônoma, consistente em um apartamento nº 215, a qual 

deveria ser entregue em 31/12/2014. Informa da quitação tempestiva do 

contrato firmado e o atraso na entrega do bem pactuado. Pleiteia o 

pagamento da multa contratual no valor de R$ 5.215,31 (cinco mil duzentos 

e quinze reais e trinta e um centavos), valor este, atribuído ao valor causa. 

A reclamada alega que teve problemas como chuvas, falta de material 

para construção, problemas com mão de obra que geraram o atraso. Pois 

bem. O caso em apreço, consoante reiterada jurisprudência, é indene de 

dúvidas, de consumo, isso porque a Requerida como prestadora de 

serviço é parte não vulnerável na relação de consumo, tem a 

obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos termos avençados 

e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. O promovente assevera 

que a previsão de entrega do empreendimento era para o dia 31/12/2014 

com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias de atraso, contudo, o autor 

alega ter honrado com as parcelas combinadas aguardando pela entrega 

do bem, contudo, em que se pese o prazo estabelecido no contrato 

inclusive o de carência ter ultrapassado, a Requerida atrasou a entrega do 

empreendimento gerando o direito a reconhecer as taxas penais previstas 

em contrato. Em análise detida dos autos transcrevo a cláusula penal 

existente: “Cláusula Décima Primeira. O conjunto de obras inclui a Unidade 

Hoteleira Autônoma, suas mobílias e equipamentos, cuja fração ideal 

(cota) é objeto deste instrumento, bem como as piscinas, o spa, as 

quadras esportivas, os espaços de lazer, o restaurante, o bar, o 

estacionamento – devidamente mobiliados – (estas que não integram o 

objeto da venda) deverão estar concluídos até a data de 31 de dezembro 

de 2.014. O Campo de Golfe de 9 (nove) buracos poderá, a critério 

exclusivo da PROMITENTE VENDEDORA, ser executado em duas etapas 

distintas, sendo 4 (quatro) buracos na primeira fase (fase I), e os outros 5 

(cinco) buracos, juntamente com o Club House na segunda fase (fase 

II)....Paragrafo Quinto: Deixando a PROMITENTE VENDEDORA de concluir 

as obras nos prazos estabelecidos e uma vez decorrido o prazo de 

tolerância aqui convencionado, neste incluso os prazos adicionais relativo 

a motivos de força maior ou casos fortuitos, incorrerá esta em uma multa 

de natureza penal compensatória, no valor total mensal de 0,5% (meio por 

cento), e desde já limitada em 10% (dez por cento) do apreço atualizado 

do imóvel, exigível até a data da comunicação de sua conclusão. Em razão 

do atraso, além da multa retro descrita, nenhuma outra quantia poderá ser 

exigida da PROMITENTE VENDEDORA.” A reclamada alega que houveram 

incêndios, mortes e chuvas excessivas, porém a demora exacerbada não 

se justifica, as situações pontuadas ocorreram em 2015 data que o atraso 

já era significativo. Transcrevo posicionamento jurisprudencial sobre o 

tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - 

ATRASO NA ENTREGA DO BEM - CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA, 

DETERMINANDO À INCORPORADORA INADIMPLENTE O PAGAMENTO DOS 

ALUGUÉIS DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - DECISÃO ESCORREITA - 

RECURSO DESPROVIDO. Os tribunais pátrios, de forma reiterada, para 

não dizer pacífica, afirmam a responsabilidade da construtora ou da 

incorporadora pelos danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. 

No caso concreto, ultrapassado o prazo de tolerância contratualmente 

previsto, correta a decisão que concedeu tutela antecipada, determinando 

à incorporadora/promitente vendedora que pague os aluguéis do 

promissário comprador, enquanto perdurar o atraso na entrega do imóvel. 

(TJMT – AI nº100250/2009 – 1ª Câm. Civ. – Des. Rel. Orlando de Almeida 

Perri - 16/11/2009) Analisando o processo e os documentos a ele 

juntados, verifico que embora a Reclamada se baseie na cláusula que 

menciona que a entrega do imóvel, tal deve ser declarada abusiva, na 

medida em que fere a expectativa de direito gerada ao consumidor quando 

do anúncio de que a entrega do imóvel seria realizada em 2014. Assim, 

patente está a falha da empresa ao anunciar que a entrega do imóvel 

ocorreria e não a efetuar na data aprazada, devendo suportar o ônus pelo 

descumprimento, diante da impossibilidade de desfrutar do bem adquirido. 

Corroborando: RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA ENTREGA DO 

IMÓVEL. DANO MORAL. 1.- Ocorrendo condenação em parcelas que não 

foram objeto de pedido pela parte autora deve o recurso afastar tais 

condenações. 2.- Demora na entrega do imóvel que permite a 

caracterização de dano moral passível de indenização em face ao 

descaso com o consumidor. Valor adequadamente fixado. Negado 

provimento ao recurso da autora e provido em parte o recurso da parte ré. 

(Recurso Cível Nº 71003131588, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 26/01/2012) A Cláusula 

Vigésima Sétima estabeleceu índice IGP-M/FGV, Juros contratuais de 1%

(um por cento) e multa contratual por atraso (moratória) de 2% (dois por 

cento). A procedência da presente Reclamação é medida de rigor, 

condenando a Reclamada em pagar ao Reclamante o montante alusivo à 

multa penal e compensatória prevista no § 5.º (parágrafo quinto) da 

Cláusula 11.ª (décima primeira), cujo valor nominal perfaz R$5.215,31 

(cinco mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), quantum este 

que deverá ser acrescido dos encargos também previstos no termo 

contratual firmado entre as partes (multa de 2%, juros de 1% a.m. e 

correção monetária pelo IGPM) , estes incidentes mensalmente desde os 

respectivos vencimentos mensais. DISPOSITIVO Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$5.215,31 (cinco 

mil, duzentos e quinze reais e trinta e um centavos), pelo atraso na 

entrega da fração adquirida, o valor arbitrado deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice oficial - IGPM, multa de 2%, juros simples 

de 1% a.m conforme estipulado em contrato, incidentes mensalmente 

desde os respectivos vencimentos mensais. 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, 17 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JÚLIA JANE BRANDÃO MARTINS GARCIA OAB - MT0007580A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 
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(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: 1000056-68.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: OI 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 molde do art. 355, inciso I do NCPC. Sem preliminares passo 

à analise do mérito. Os pedidos da autora são parcialmente procedentes. 

Trata-se de reclamação solicitando revisão de faturas c/c declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais c/c pedido de liminar promovida 

por Maria De Lourdes Pereira Da Silva em face de OI S/A. Em síntese, a 

reclamante aduziu que contratou os serviços da reclamada no ano de 

2013, pactuado a contratação de linha de telefonia fixa pelo valor de R$ 

37,99 (trinta e sete reais e noventa e nove centavos), e que o referido 

valor foi cobrado somente no primeiro mês, sendo que nos meses 

seguintes vieram faturas com valores acima do pactuado. Que entrou em 

contato com a reclamada no mês de novembro/2013 para adequação da 

fatura, sendo atendida na oportunidade, mas nos meses seguintes as 

cobranças com valores maiores continuaram a ser enviadas pela 

reclamada e que inclusive cobrava apor serviços que não estavam 

contratados, sendo que foram inúmeras reclamações que se estenderam 

até o mês de 03/2015 quando definitivamente requereu o cancelamento 

dos serviços. A reclamada por sua vez nega categoricamente todos os 

fatos, alegados pelo reclamante em sua inicial, informando que a autora 

adquiriu os serviços de telefonia fixa em data de 27/09/2013 e cancelado 

por solicitação do cliente em 30/03/2015, e no mérito informa que não 

praticou ato ilícito, que é os valores cobrados são devidos que não houve 

negativação da reclamante e em razão disso agiu no exercício regular do 

direito e os fatos argumentados são incapazes de ensejar danos morais, 

pois não foram comprovados pelo reclamante, portanto improcedentes os 

pedidos. A reclamante impugnou tempestivamente as alegações da 

reclamada e no mérito ratificando a procedência dos pedidos contidos na 

inicial. 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. A análise dos documentos acostados ao 

processo leva à conclusão que a Reclamante se desincumbiu 

parcialmente do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, I, do CPC, de comprovar suas alegações. Ressalta-se inicialmente 

que em relação a devolução dos valores cobrados acima do contratado, 

observo que de acordo com as faturas apresentadas pela reclamante, 

nos meses de dezembro/2013, janeiro a setembro/2014 e nos meses de 

fevereiro a março/2015, foram cobrados pelos serviços de telefonia fixa 

valores acima de R$ 35,90 (trinta e cinco reais e noventa centavos) que 

seria em tese o valor pactuado e cobrado pelos serviços de acordo com 

as faturas apresentadas e alegações de ambas as partes, de forma que 

os valores cobrados acima do valor supracitado, apurados em R$ 187,41 

(cento e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos) são indevidos e 

devem ser restituídos de forma dobrada ao reclamante nos termos do art. 

42 do CDC. Com relação ao pedido de declaração de inexistência de 

débito, após análise pormenorizada dos autos observo que após o 

cancelamento do plano de telefonia em data de 30/03/2015, foi 

apresentado apenas uma cobrança no valor de R$ 34,42 (trinta e quatro 

reais e quarenta e dois ) centavos com vencimento para a data 

04/04/2015, provavelmente referente aos serviços prestado no mês ainda 

vigente de março/2015, sendo portanto o pedido improcedente. Em relação 

aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que embora não 

tenha sido comprovado anotação nos cadastros de inadimplentes, eles 

são devidos, pois foram cobrados valores acima do pactuado entre as 

partes e nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos ao 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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$ 1.000,00 ( 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. O pedido de condenação da reclamante em litigância 

de má fé pleiteado pela reclamada deve ser indeferido 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 

PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 1.000,00 ( 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). CONDENO ainda a reclamada na devolução restituição 

dos valores cobrados indevidamente do reclamante a título de repetição de 

indébito no valor R$ 374,82 (trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e 

dois centavos) já calculados de forma dobrada, o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais a partir do 

desembolso. INDEFIRO os Pedidos de Litigância de Má Fé. . 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. 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, 18 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: 1000189-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CLOTEL DA SILVA 

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, nos termos do art. 355, incido 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 
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se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. O reclamante 

requer condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais) e a inexistência do débito de R$ 753,95 ( setecentos e cinquenta e 

três reais e noventa e cinco centavos), posto isso, determino de ofício a 

modificação do valor de causa para R$ 30.753,95 (trinta mil setecentos e 

cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos). Passo ao exame do 

MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação de 

declaração da inexistência de débito c/c com indenização por danos 

morais c/c antecipação de tutela, em apertada síntese, afirma o reclamante 

que é titilar unidade consumidora nº. 6/391654-1 e no mês de janeiro/2017 

recebeu fatura no valor de R$ 753,95 (setecentos e cinquenta e três reais 

e noventa e cinco centavos), referente a consumo recuperado de meses 

anteriores, do qual discorda tendo em vista que o consumo informado é 

exorbitante em razão do estabelecimento comercial de sua propriedade 

ser pequeno e ficar aberto apenas durante o dia em horário comercial, 

além do procedimento adotado pela reclamada ter sido unilateral e não 

cumprir as determinações contidas nos procedimentos da ANEEL. Informa 

ainda que tentou resolver o problema administrativamente, mas sem 

sucesso, não tendo outra saída senão a busca do Poder Judiciário. A 

reclamada por seu turno, informou que adotou todas as medidas para a 

verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, e que as 

alegações do reclamante são improcedentes pois os procedimento 

adotados para inspeção da UC seguiram religiosamente as normativas da 

ANEEL, sendo constado na referida UC desvio de borne na 1ª fase de 

entrada conforme farta documentação juntada nos autos, de forma que 

não assiste razão ao reclamante, sendo os pedidos improcedentes. 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 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 clarevidente que não houve falha 

na prestação dos serviços pela reclamada, pois seguiu todos os 

procedimentos previsto pela legislação da ANEEL conforme comprovou 

com documentos constante dos autos de forma que a reclamada se 

desincumbiu dos ônus probatório do art. 373, II do NCPC, de comprovar a 

que não houve falha na prestação dos seus serviços alegados pelo 

reclamante. Sendo assim não há que se falar em declaração de 

inexistência de débito e muito menos danos morais. 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. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que não houve falha na prestação 

dos serviços pela reclamada, e por conseqüência 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 no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. RETIFICO DE OFÍCIO o 

valor da causa para R$ 30.753,95 (trinta mil setecentos e cinquenta e três 

reais e noventa e cinco centavos). 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 pela 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, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito 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, incido 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$ 30.000,00 (trinta mil reais) e a inexistência do débito de R$ 

753,95 ( setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), 

posto isso, determino de ofício a modificação do valor de causa para R$ 

30.753,95 (trinta mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco 

centavos). Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação de declaração da inexistência de débito 

c/c com indenização por danos morais c/c antecipação de tutela, em 

apertada síntese, afirma o reclamante que é tiuilar unidade consumidora 

nº. 6/391654-1 e no mês de janeiro/2017 recebeu fatura no valor de R$ 

753,95 (setecentos e cinquenta e três reais e noventa e cinco centavos), 

referente a consumo recuperado de meses anteriores, do qual discorda 

tendo em vista que o consumo informado é exorbitante em razão do 

estabelecimento comercial de sua propriedade ser pequeno e ficar aberto 

apenas durante o dia em horário comercial, além do procedimento adotado 

pela reclamada ter sido unilateral e não cumprir as determinações contidas 

nos procedimentos da ANEEL. Informa ainda que tentou resolver o 

problema administrativamente, mas sem sucesso, não tendo outra saída 

senão a busca do Poder Judiciário. A reclamada por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, e que as alegações do reclamante são 

improcedentes pois os procedimento adotados para inspeção da UC 

seguiram religiosamente as normativas da ANEEL, sendo constado na 

referida UC desvio de borne na 1ª fase de entrada conforme farta 

documentação juntada nos autos, de forma que não assiste razão ao 

reclamante, sendo os pedidos improcedentes. 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 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 

clarevidente que não houve falha na prestação dos serviços pela 

reclamada, pois seguiu todos os procedimentos previsto pela legislação da 

ANEEL conforme comprovou com documentos constante dos autos de 

forma que a reclamada se desincumbiu dos ônus probatório do art. 373, II 

do NCPC, de comprovar a que não houve falha na prestação dos seus 

serviços alegados pelo reclamante. Sendo assim não há que se falar em 

declaração de inexistência de débito e muito menos danos morais. 

Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano moral será o abalo 
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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. Inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral 

sofrido pela parte Reclamante, visto que não houve falha na prestação 

dos serviços pela reclamada, e 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 no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. RETIFICO DE OFÍCIO o 

valor da causa para R$ 30.753,95 (trinta mil setecentos e cinquenta e três 

reais e noventa e cinco centavos). 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 pela 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, 19 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: 1000391-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA 

APARECIDA SALTARELLI DOS SANTOS PRIOR REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A promovente não junta prova de sua condição 

financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPÊTENCIA 

DO JUIZADO - PERÍCIA Em contestação, a empresa Reclamada alegou a 

incompetência deste Juizado para processamento da causa, ao 

argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de realização 

de prova pericial, sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/1087538-3, e que nos dias 17 a 19 de outubro de 2016 

foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia que 

totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos intercalados 

de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de energia, fato 

que causou grandes transtornos na sua residência, perdendo alimentos e 

gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos eletrodomésticos em 

geral, além de distúrbios no sono por falta de ventilação ou refrigeração, 

gerando instabilidade emocional em seus familiares , sendo que o referido 

problema foi dividido com demais moradores da região. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a 

necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica a motivos 

de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento de cabo 

de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não estava ao seu 

alcance à resolução rápida do problema naquela oportunidade, razão pela 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois 

bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, 

que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 

22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

em sua defesa apresenta 01 (um) relatório de inspeção (ID 9621975) no 

qual consta o pronto atendimento a ocorrência relatada pela reclamante, 

inclusive é possível se verificar que o problema não foi resolvido de 

imediato e sim se prorrogou pelo no prazo de aproximadamente 24 horas , 

pelo menos na Inspeção apresentada. No mais a reclamada em sua 

defesa limitou-se a negar a falha na prestação dos seus serviços, 

argumentando que a parte autora não comprovou os fatos alegados na 

inicial em relação a suposta inércia, negligencia ou ilicitude por parte da 

sua parte que ensejasse o direito à indenização pleiteada, muito menos a 

extensão dos prejuízos de ordem moral sofridos pela Autora, razão pela 

qual sua pretensão deve ser considerada totalmente improcedente. Que é 

possível verificar que pelas provas juntadas nos autos, a ocorrência de 

oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na região 

de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 
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configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso . 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 19 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: 1000390-05.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIANE FERREIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, sendo 

que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/15314876-7, e que nos dias 17 a 19 de outubro de 2016 

foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia que 

totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos intercalados 

de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de energia, fato 

que causou grandes transtornos na sua residência, perdendo alimentos e 

gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos eletrodomésticos em 

geral, além de distúrbios no sono por falta de ventilação ou refrigeração, 

gerando instabilidade emocional em seus familiares , sendo que o referido 

problema foi dividido com demais moradores da região. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a 

necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica a motivos 

de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento de cabo 

de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não estava ao seu 

alcance à resolução rápida do problema naquela oportunidade, razão pela 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois 

bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, 

que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 

22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

em sua defesa apresenta 01 (um) relatório de inspeção (ID 9621682 no 

qual consta o pronto atendimento a ocorrência relatada pela reclamante, 

inclusive é possível se verificar que o problema não foi resolvido de 

imediato e sim se prorrogou pelo no prazo de aproximadamente 24 horas , 

pelo menos na Inspeção apresentada. No mais a reclamada em sua 

defesa limitou-se a negar a falha na prestação dos seus serviços, 

argumentando que a parte autora não comprovou os fatos alegados na 

inicial em relação a suposta inércia, negligencia ou ilicitude por parte da 

sua parte que ensejasse o direito à indenização pleiteada, muito menos a 

extensão dos prejuízos de ordem moral sofridos pela Autora, razão pela 

qual sua pretensão deve ser considerada totalmente improcedente. Que é 

possível verificar que pelas provas juntadas nos autos, a ocorrência de 

oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na região 

de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 
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serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 19 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: 1000396-12.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA INES DE 

ALMEIDA SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, sendo 

que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/415064-5, e que nos dias 17 a 19 de outubro de 2016 

foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia que 

totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos intercalados 

de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de energia, fato 

que causou grandes transtornos na sua residência, perdendo alimentos e 

gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos eletrodomésticos em 

geral, além de distúrbios no sono por falta de ventilação ou refrigeração, 

gerando instabilidade emocional em seus familiares , sendo que o referido 

problema foi dividido com demais moradores da região. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a 

necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica a motivos 

de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento de cabo 

de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não estava ao seu 

alcance à resolução rápida do problema naquela oportunidade, razão pela 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois 

bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, 

que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 

22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

em sua defesa apresenta 01 (um) relatório constante dos autos (ID 

9769060) de inspeção no qual consta o pronto atendimento a ocorrência 

relatada pela reclamante, inclusive é possível se verificar que o problema 

não foi resolvido de imediato e sim se prorrogou pelo no prazo de 
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aproximadamente 24 horas, pelo menos na Inspeção apresentada. Que é 

possível verificar que pelas provas juntadas nos autos a ocorrência de 

oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na região 

de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 19 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010453-04.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

8010453-04.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial fundada em honorários de interprete que atuou na Ação 

Penal nº 1425-61.2010.811.0024 na Comarca de Chapada dos Guimarães. 

A parte autora postula o recebimento do valor R$ 16.694,40 (dezesseis mil 

seiscentos e noventa e quarenta reais e quarenta centavos) acrescidos 

de juros e correções. O Estado através da Procuradoria do Estado não se 

opôs ao valor cobrado pela exequente. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

RPV em nome de FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA, e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito Intime-se a parte autora 

para que apresente as Certidões originais dos Honorários Advocatícios no 

Cartório, que deverá retê-las para fins de cancelamento. 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 

Juíza Leiga 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, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000520-29.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NOVA FENIX NUCLEO EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE 

ALEXANDRIA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SOUZA DE BARROS OAB - MT3947/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE (EXECUTADO)

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: 

1000520-29.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: NOVA FENIX NUCLEO 

EDUCACIONAL SANTA CATARINA DE ALEXANDRIA EIRELI - ME 

EXECUTADO: ANA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTE Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 8200203. 

Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: 

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª 

Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos 

Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO 

INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. 

DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO 

DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. A 

desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE). 

VOTO Dispensado o relatório. Egrégia Turma: Trata-se de recurso 

inominado interposto contra sentença que não analisou o pedido de 

desistência da ação formulado pela parte requerente e julgou 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. A parte requerente 

peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. De acordo com 

o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” 

(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). No caso em 

análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, assim, omissão 

no decisum quanto ao pedido formulado pela parte requerente, sendo 

imperiosa a homologação da desistência, nos termos do enunciado acima 

transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a 

consequente homologação da desistência. Diante do exposto, dou 

provimento ao recurso para desconstituir a sentença e homologar o 

pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil de 2015. 

Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 188280520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)”. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 
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processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

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 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-21.2016.8.11.0024
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MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

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: 

1000042-21.2016.8.11.0024 REQUERENTE: FLAVIO CONA CHAVES 

MENEZES REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça e comprova que é ambulante e que vive do aluguel 

temporário de brinquedos, dessa feita, comprovada a hipossuficiência 

defiro a benesse da gratuidade. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. Alega o Reclamante que é proprietário de um aparelho de 

brinquedo Pula-Pula que ficava montado na Praça Central desta 

Municipalidade, local onde exerce seu trabalho com o aluguel de 

brinquedos. Alega em síntese que, na data de 12 de junho de 2015, fora 

apreendido e recolhido o brinquedo objeto da presente ação – Pula-pula – 

tendo em vista irregularidades apresentadas, momento em que lhe fora 

aplicada uma multa no valor de R$ 79,72 (setenta e nove reais e setenta e 

dois centavos). Após o pagamento da multa aplicada o requerente obteve 

seu brinquedo de volta, alegando que a devolução ocorreu com 06 (seis) 

peças faltantes, extraviadas pelo requerido. A reclamada aduz que parte 

não acostou documentação probatória e nega as imputações. Pois bem. 

Consta dos autos que o autor sobrevive da comercialização de 

brinquedos para crianças, no caso, “pula pula” , o autor foi abordado por 

fiscais, tendo sua mercadoria apreendida em razão de irregularidades, foi 

multado e ao regularizar sua situação o reclamante ingressou com pedidos 

de devolução das mercadorias junto à Municipalidade, porém foram 

devolvidas com extravios. É fato incontroverso o extravio, conforme se 

denota no termo de devolução expedido pelo fiscal municipal (matricula 

00241) Mário José de Oliveira: “...Sendo que o brinquedo infantil 

(pula-pula) será devolvido faltando 06 (seis) peças, que foi extraviada 

dentro da sede da Prefeitura Municipal, que será apurado através de 

Procedimento Administrativo Disciplinar...”. De um lado, inconteste o dano 

material havido, sendo certo que o Município procedeu à apreensão das 

mercadorias de propriedade do autor e que, posteriormente, foram 

extraviadas sob sua guarda. Dúvidas inexistem acerca da dinâmica dos 

acontecimentos, seja em razão das provas constantes do feito, sobretudo 

do Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados. A 

responsabilidade do Município é incontroversa ante a falha na 

conservação da mercadoria apreendida. Sendo ônus da Administração 

provar a ausência de sua responsabilidade e considerando que não 

logrou êxito nesse sentido, é o quanto basta para a configuração da 

responsabilidade objetiva civil do Município, já que preenchidos seus 

pressupostos. Tais pressupostos, aliás, estão esculpidos na Constituição 

Federal, em seu artigo 37, §6º, que diz expressamente: § 6º - 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. Trata-se de responsabilidade da 

Fazenda Municipal na qualidade de depositária “ex lege” do bem 

apreendido. Na lição de Youssef Said Cahali, que bem indica os princípios 

a serem observados nestes casos: “... independentemente da causa da 

apreensão dos bens ou objetos, desde que realizada, a autoridade 

administrativa torna-se depositária daqueles, responsável, assim, pela sua 

guarda e conservação, respondendo, em razão disso, o Estado pelos 

prejuízos decorrentes de seu desaparecimento ou pela sua danificação. 

De resto, essa responsabilidade pela guarda e conservação da coisa se 

apresenta sempre que a entidade estatal se faz depositária, ainda que em 

razão de depósito consentido. Em condições tais, exsurge a 

responsabilidade objetiva do Estado em caso de extravio de mercadorias 

sob custódia dos armazéns gerais alfandegários: “Comprovado que a 

mercadoria foi extraviada quando estava sob custódia do agente público 

federal, a União responde, objetivamente, pelo dano decorrente do 

extravio” (“Responsabilidade Civil do Estado”, Ed. Revista dos Tribunais, 3ª 

edição, pág. 313/314). Com efeito, ao assumir a qualidade de depositária 

de bem apreendido, a requerida tem o dever de zelar pela sua guarda e 

conservação. Não tendo agido dessa maneira, deve arcar com os 

prejuízos suportados pelo autor. Frise-se, por oportuno, que o autor 

comprovou o que lhe cabia: que houve a apreensão das suas 

mercadorias, bem como o seu extravio. Da mesma forma há longo 

respaldo jurisprudencial à referida responsabilidade, como o seguinte 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. APREENSÃO DE 

MERCADORIAS. GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO IRREGULAR DO PODER 

DE POLÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

1. O Município do Rio de Janeiro é parte legítima para responder aos 

termos da ação em que se postula indenização por danos causados por 

ato irregular de apreensão de mercadorias pela Guarda Municipal, 

mercadorias essas que foram posteriormente "extraviadas" no depósito 

público administrado pelo município. 2. Hipótese de responsabilidade civil 

de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da 

República. 3. Embora tenha a Guarda Municipal plena legitimidade para o 

exercício do poder-dever de polícia inerente ao ente público que a instituiu, 

todos os atos administrativos devem obedecer aos ditames legais e a 

formalidades mínimas para salvaguardar não só a Administração Pública, 

mas também para permitir ao cidadão o exercício dos direitos correlatos. 4. 

Assim, a Administração Pública atua com manifesta irregularidade e viés 

autoritário quando apreende mercadorias sem a observância das 

formalidades legais, sem entrega de termo de apreensão, com a 

discriminação dos bens apreendidos e dos motivos que ensejaram a 

apreensão, fator este facilitador do desvio de tais mercadorias, como 

observado nos autos, em fragrante prejuízo à credibilidade do ente público 

e aos direitos do cidadão. 5. Danos materiais configurados, diante do 

"extravio" das mercadorias no depósito, demonstrando o autor a origem 

dessas mercadorias por meio de notas de compra. 6. Danos morais 

configurados. 7. Parcial provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 

01154859420108190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA FAZ 

PUBLICA, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de 

Julgamento: 12/12/2012, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 18/12/2012) O mínimo que se deveria esperar do Município é 

que promovesse (diretamente ou por terceiro) a conservação da 

mercadoria apreendida. Note-se que ao apreender a mercadoria sem 

qualquer registro acerca da quantidade e qualidade dos materiais, não 

pode o Município alegar excesso no valor da indenização por força de 

suposta ausência de provas por parte do autor. Em consulta ao mercado 

vislumbro que o valor de um “pula-pula” profissional atualmente se 

encontra na faixa de R$2.000,00 (dois mil) reais, prezando pela 

razoabilidade, pois a parte autora não acostou a nota fiscal nos autos, 

determino o pagamento do valor para compra de novo produto para 

exercer seu ofício. Referente ao pedido de perdas e danos e indenização, 

de igual forma, restaram caracterizados pela conduta arbitrária da 

reclamada que retirou do autor seu meio de subsistência. Assim, 
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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 ao pagamento da 

importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, 

para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que 

isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a 

reclamada a agir com a 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$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização e perdas e 

danos, saliento que 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). CONDENAR a Reclamada a 

pagar à parte Reclamante a importância de R$2.000,00 (dois mil) reais, o 

valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice 

oficial - INPC/IBGE e juros simples de 1% ao mês, ambos a partir da data 

do termo de devolução. Outrossim, DEFIRO o pedido de gratuidade do 

promovente. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, 

aguarde-se no prazo de cinco dias a apresentação do cálculo do valor 

devido visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado 

para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 

10%, não incluindo honorários advocatícios constante na segunda parte 

do mencionado disposto legal em face do Enunciado 97 do Fonaje. Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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ISAIAS ALVES DE SOUZA OAB - MT0015768A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (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: 

1000667-55.2016.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANA BENEDITA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de 

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático 

probatório apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a 

extinção, sem resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. 

Devidamente intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a 

audiência de conciliação. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, 

sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-88.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA SOUZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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: 

1000475-88.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SEBASTIANA SOUZA DE 

OLIVEIRA 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. Passo ao exame do MÉRITO. Os pedidos 

do autor são improcedentes, litigância de má fé. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos 

materiais e morais promovida em face de ENERGISA S.A. Em síntese, 

aduziu a proponente que sofreu constrangimento ao tentar efetuar 

compras no comércio local, informa que foi inserido em seu cadastro uma 

dívida referente a 17 (dezessete) cobranças da empresa reclamada. 

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, que o reclamante contraiu dívida inadimplida e acostou aos autos 

documentos que comprovam a contratação . 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 a relação contratual, a 

parte pediu a ligação da unidade consumidora e utilizou os serviços da 

reclamada, por fim, verifico que o cadastro contém dados confidenciais 

que somente poderiam ser fornecidos pela reclamante. Documentos da 

defesa: - Solicitação de Unidade consumidora (adesão ao programa tarifa 

social); - Digitalização do RG da autora; - Digitalização do cartão do Bolsa 

Família; - Digitalização do CPF da autora; Insta salientar, resta comprovado 

nos autos que a autora é titular da unidade consumidora nº 391803-4, 

onde se originaram os débitos, conforme pedido de inclusão na Tarifa 

Social Baixa Renda realizada pela própria autora. Em observância a 

documentação foram fornecidos dados que somente a autora teria como 
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fornecer, evidente que o Registro Geral (RG) foi digitalizado no ato da 

contratação, CPF e até mesmo o cartão do Bolsa Família. 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. DO PEDIDO CONTRAPOSTO A Reclamada 

reconhecimento da exgibilidade dos 17 (dezessete) débitos inseridos no 

SPC, diante da comprovação do consumo e em face de inadimplência da 

mesma, merece guarida o pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada. DA LITIGANCIA DE MÁ-FÉ A parte alega inexistência de 

relação contratual no termos alinhavados: “Indignada, parte a parte autora 

entrou em contato com a central de atendimento da empresa requerida, 

onde informou que o débito constante em seu CPF não foi por ela 

contraído, visto que jamais havia realizado qualquer tipo de contratação 

com a aludida empresa, solicitando, portanto, a imediata baixa da referida 

restrição. ”. (fl.02 – exordial-ID n° 8335645) Todavia a empresa prova a 

contratação pessoal da promovente, portanto litiga de má fé a fim de obter 

enriquecimento ilícito, vejamos enunciado do Fonaje: ENUNCIADO 136 – O 

reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao 

pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos 

termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo 

Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO). Tendo em vista que a parte reclamante 

faltou com seu dever processual e deduziu uma pretensão totalmente 

desrevestida de fundamento fático e jurídico, obrando em litigância de 

má-fé, devendo por consequência imperiosa ser-lhe-á aplicado a multa 

prevista no art. 81 do NCPC que ora arbitro em 9% (nove por cento) sobre 

o valor corrigido da causa e demais prejuízos que poderão ser 

comprovados nos autos. Ademais, ainda, condeno a parte Reclamante ao 

pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. 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 para declarar 

exigível os 17 (dezessete) débitos inseridos no SPC; CONDENO a parte 

reclamante a pagar a multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido 

da causa e demais prejuízos que poderão ser comprovados nos autos, 

bem como ao pagamento das custas do processo e honorários do 

advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), 

nos termos do art. 55 da Lei n.º 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 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, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000539-98.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MUNER & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CARLOS MARTINS GONÇALVES (REQUERIDO)

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: 

1000539-98.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MUNER & SILVA LTDA - EPP 

REQUERIDO: EDER CARLOS MARTINS GONÇALVES Vistos etc. A parte 

reclamante requereu a desistência através de petição no ID 10051070, 

pois houve quitação da dívida. Referente o assunto a Turma Recursal de 

Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard 

S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO 

APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. 

RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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 

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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 19 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-76.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NERES JOAQUIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS AUXILIADORA DE ALMEIDA CAMPOS OAB - MT15775/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

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: 

1000491-76.2016.8.11.0024 REQUERENTE: NERES JOAQUIM DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 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 benesse da gratuidade foi concedida no ID nº 

2981697. PRELIMINAR - ADMISSIBILDIADE A resolução n° 004/2014/TP 

dispôs sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda 

Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, em cumprimento à Lei 

Federal 12.153/2009. Passo à análise do MÉRITO. Os pedidos do autor são 

procedentes. O autor ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de 

tutela antecipada, visando que renove o ato de nomeação do autor ao 

cargo de agente de desenvolvimento econômico social – assistente 

administrativo Aduz que foi aprovado para ocupar o cargo sobredito e que 

o Ato de nomeação foi publicado exclusivamente no Diário Oficial, somente 

tomando conhecimento momentos após, perdendo o prazo para tomar 

posse do cargo. Sustenta que perdeu o prazo por falha da organização 

do concurso, que não observou o princípio da publicidade. Diz, ainda, que 

não recebeu qualquer correspondência dando ciência do ato de 

nomeação, razão pela qual requer a procedência da demanda para 

determinar novo ato de nomeação da parte autora. Por fim, aduz ainda, 

que tal ato reveste-se de ilegalidade, vez que exigir a consulta diária à 

Imprensa Oficial, configura ofensa ao princípio da publicidade e da 

razoabilidade. Regularmente notificado, o estado alega preclusão de 

direitos. Pois bem. Em análise detida dos autos extrai-se que o autor se viu 

prejudicado de tomar posse no cargo para o qual foi classificado e 

convocado após aprovação no concurso público, pelo fato de não ter 

acompanhado a publicação realizada somente através da imprensa oficial. 

Analisando os autos, é de se aferir a presença do fundamento relevante 

no tocante ao ato consistente na publicação do ato convocatório do 

aprovado somente no Diário Oficial do Estado. O princípio constitucional da 

publicidade impõe o dever de a Administração conferir aos seus atos a 

mais ampla divulgação possível, principalmente quando eles atingirem 

individualmente o administrado. Nesses termos, a publicação do resultado 

do certame no Diário Oficial não cumpre o princípio da finalidade do ato 

administrativo ao qual está, também, sujeita a Administração, não pode ele, 

em atendimento ao princípio da razoabilidade, ser o único e exclusivo 

instrumento regulador de atos inerentes aos concursos públicos, mesmo 

na hipótese de não existir previsão de utilização de outro meio de 

divulgação no edital do certame. Ademais, não se vislumbra dos autos 

notícia da ampla divulgação do ato de convocação do autor, de modo que 

a ilegalidade apontada, pelo menos afigura robusta. Neste sentido as 

decisões são pacíficas: E M E N T A - REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – 

CONVOCAÇÃO PARA POSSE – PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO 

OFICIAL – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE – LONGO 

LAPSO TEMPORAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 

CERTAME PUBLICO E A CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS – 

CARACTERIZAÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. 1. 

Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para 

determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do 

chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso 

temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a 

respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que 

este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 

2- Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou 

notificação pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública 

utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos 

relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato 

aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no 

concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à 

coletividade com maior eficiência. (TJ/MT - Número do Protocolo: 

174133/2015 Data de Julgamento: 29-05-2017) “MANDADO DE 

SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - 

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE - LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO 

DOS CANDIDATOS – DIFICULDADE DO IMPETRANTE EM ACOMPANHAR 

AS PUBLICAÇÕES – CARACTERIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE 

AVILTADO - PRECEDENTES – ORDEM CONCEDIDA. 1- Caracteriza 

violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada 

fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em 

Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a 

realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva 

convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este 

acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. 2- 

Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação 

pessoal do candidato, é imperioso que a administração pública utilize de 

todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao 

certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há 

interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a 

administração pública possa prestar os serviços à coletividade com maior 

eficiência.” (TJMT - MS, 33898/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação 

no DJE 25/11/2013). “MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – 

CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – CONVOCAÇÃO INEFICAZ APENAS 

NO DIÁRIO OFICIAL – FALTA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL – PERDA DE 

PRAZO – INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 

PUBLICIDADE – CULPA DA ADMINISTRAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 

A convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve 

ocorrer apenas no Diário Oficial, mas, também em jornais diários de grande 

circulação, mesmo que não conste tal cláusula no edital, em obediência ao 

princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração Pública. 

Nesse sentido, vale observar, ainda, que não há obstáculo algum na 

convocação pessoal dos candidatos por outro meio de comunicação. Não 

pode a Administração Pública exigir que o candidato, aprovado em 

concurso público, proceda à leitura sistemática do Diário Oficial por prazo 

indeterminado para verificar se foi nomeado. Precedentes 

Jurisprudenciais.” (TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito 

Público e Coletivo – MS 82590/2011 – Relator: Des. José Tadeu Cury – 

julgado em 1º/3/2012). Insta pontuar, que não é razoável exigir do 

candidato aprovado que fique acompanhando diuturnamente o surgimento 

de novas vagas, cabendo, de outro lado, à Administração garantir efetiva 

publicidade do ato administrativo de nomeação, segundo se extrai da 

norma inscrita no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99, e em resguardo aos 

princípios constitucionais da legalidade e, sobretudo, da publicidade e à 

própria finalidade do concurso público. Não restam dúvidas de que a 

Administração deveria fazer uso de outros meios de convocação dos 

candidatos aprovados, pois, além do interesse individual do candidato 

aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no 

concurso, para que a administração pública possa prestar os serviços à 

coletividade com maior eficiência. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido 

inaugural, tornando definitiva a liminar concedida no Id nº 2981697, para 

determinar a administração estadual que proceda conforme os ditames 

legais, o direito de NERES JOAQUIM DA SILVA tomar posse definitiva no 

cargo de Agente de Desenvolvimento Econômico Social – Assistente 

Administrativo. REVOGO a decisão de ID nº 3698299 por ser estranha a 

situação. Deixo de condenar a Reclamada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta 

fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Projeto de sentença sujeito 

à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

C a r l a  C a r o l i n e  d e  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 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, 19 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: 1000763-36.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ADENICE FRANCA 

DE QUEIROZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/1827993-5, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos a ocorrência 

de oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na 

região de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 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: 1000731-31.2017.8.11.0024 REQUERENTE: AIR ANTONIO DO 

CARMO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/747888-6., e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada no bojo de sua 

defesa apresenta relatório de ocorrência no qual consta o pronto 

atendimento a ocorrência relatada pela reclamante, inclusive é possível se 

verificar que o problema não foi resolvido de imediato e sim se prorrogou 

pelo no prazo de aproximadamente 24 horas, pelo menos na Inspeção 

apresentada Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos 

a ocorrência de oscilações e interrupções de fornecimento energia é 

constante na região de Planalto da Serra, causando com isso grandes 

transtornos aos usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade na falha da prestação dos serviços pela reclamada que 

como prestadora de serviços públicos, segundo a Teoria do Risco 

Administrativo, responde objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores pelo seus prepostos, mesmo em causo fortuito e de força 

maior, independentemente de dolo ou culpa, assim como também 

preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 in verbis: 

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. 

Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Quanto aos 

danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou configurado 

que a reclamante permaneceu longo período sem abastecimento de 

energia por falha na prestação dos serviços da reclamada, não podendo 

ser considerada a relatada situação como mero aborrecimento. Em relação 

aos danos morais pleiteados pela reclamante, entendo que são devidos, 

pois houve falha na prestação de serviços pela reclamada nesse caso 

trouxe transtornos e constrangimentos a reclamante, que passaram da 

esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 
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SILVA GUEDES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A VISTO 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. 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. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. O reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/15288043, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada no bojo de sua 

defesa apresenta relatório de ocorrência no qual consta o pronto 

atendimento a ocorrência relatada pelo reclamante, inclusive é possível se 

verificar que o problema não foi resolvido de imediato e sim se prorrogou 

pelo no prazo de aproximadamente 24 horas, pelo menos na Inspeção 

apresentada Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos 

a ocorrência de oscilações e interrupções de fornecimento energia é 

constante na região de Planalto da Serra, causando com isso grandes 

transtornos aos usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade na falha da prestação dos serviços pela reclamada que 

como prestadora de serviços públicos, segundo a Teoria do Risco 

Administrativo, responde objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores pelo seus prepostos, mesmo em causo fortuito e de força 

maior, independentemente de dolo ou culpa, assim como também 

preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 in verbis: 

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. 

Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Quanto aos 

danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou configurado 

que o reclamante permaneceu longo período sem abastecimento de 

energia por falha na prestação dos serviços da reclamada, não podendo 

ser considerada a relatada situação como mero aborrecimento. Em relação 

aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que são devidos, 

pois houve falha na prestação de serviços pela reclamada nesse caso 

trouxe transtornos e constrangimentos a reclamante, que passaram da 

esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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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. 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 PARCIAL 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. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. O reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/977980-2., e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada no bojo de sua 

defesa apresenta relatório de ocorrência no qual consta o pronto 

atendimento a ocorrência relatada pelo reclamante, inclusive é possível se 

verificar que o problema não foi resolvido de imediato e sim se prorrogou 

pelo no prazo de aproximadamente 24 horas, pelo menos na Inspeção 

apresentada Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos 

a ocorrência de oscilações e interrupções de fornecimento energia é 

constante na região de Planalto da Serra, causando com isso grandes 

transtornos aos usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante 

irregularidade na falha da prestação dos serviços pela reclamada que 

como prestadora de serviços públicos, segundo a Teoria do Risco 

Administrativo, responde objetivamente pelos danos causados aos 

consumidores pelo seus prepostos, mesmo em causo fortuito e de força 

maior, independentemente de dolo ou culpa, assim como também 

preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 in verbis: 

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. 

Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a contento de 

comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, devendo ser 

responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. Quanto aos 

danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou configurado 

que o reclamante permaneceu longo período sem abastecimento de 

energia por falha na prestação dos serviços da reclamada, não podendo 

ser considerada a relatada situação como mero aborrecimento. Em relação 

aos danos morais pleiteados pelo reclamante, entendo que são devidos, 

pois houve falha na prestação de serviços pela reclamada nesse caso 

trouxe transtornos e constrangimentos a reclamante, que passaram da 

esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar o reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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desnecessidade de produção de prova em audiência nos termos do art. 

355, inciso I do NCPC. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 
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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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/1101853-8., e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos a ocorrência 

de oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na 

região de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000376-21.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ALCRENE SOARES 

CAMPOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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 
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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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, sendo 

que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/1112895-6, e que nos dias 17 a 19 de outubro de 2016 

foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia que 

totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos intercalados 

de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de energia, fato 

que causou grandes transtornos na sua residência, perdendo alimentos e 

gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos eletrodomésticos em 

geral, além de distúrbios no sono por falta de ventilação ou refrigeração, 

gerando instabilidade emocional em seus familiares , sendo que o referido 

problema foi dividido com demais moradores da região. Em contestação, a 

Reclamada no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na 

prestação de seus serviços, atribuindo à ocorrência da instabilidade do 

fornecimento de energia elétrica a motivos de causo fortuito e de força 

maior, ocasionados por rompimento de cabo de energia que afetou toda a 

rede local, ocorrência que não estava ao seu alcance à resolução rápida 

do problema naquela oportunidade, razão pela qual aduz que não há que 

se falar em procedência da ação por falha na prestação dos serviços e 

muito menos indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

em sua defesa argumentou que não houve falha na prestação de seus 

serviços, que não praticou ato ilícito, e que os fatos ocorreram por causo 

fortuito e força maior não estando ao alcance da reclamada a solução 

imediata do problema embora tenha prestado pronto atendimento a 

ocorrência da reclmante. Que é possível verificar que pelas provas 

juntadas nos autos a ocorrência de oscilações e interrupções de 

fornecimento energia é constante na região de Planalto da Serra, 

causando com isso grandes transtornos aos usuários da reclamada 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha da prestação dos 

serviços pela reclamada que como prestadora de serviços públicos, 

segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em 

causo fortuito e de força maior, independentemente de dolo ou culpa, 

assim como também preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
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Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 

1000053-16.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009 dispensa-se o relatório. Cuida-se de ação de execução de 

título extrajudicial fundada em honorários, a advogada que atuou nos 

seguintes processos: Processo nº 2851-69.2014.811.0024 – Réu Edson 

dos Santos; Processo nº 484-38.2015.811.0024 – Réu Luis Antonio C. da 

Costa; Processo nº 1568-74.2015.811.0024 – Réu Jorge de F. Angelo; 

Processo nº 3354-56.2015.811.0024 – Réu Orlando Leite L. Miranda; 

Processo n°1987-31.2014.8811.0024 – Réu Vinicius Manoel. Desta forma, 

a Exequente é credora do Executado, pela importância líquida, certa e 

exigível de R$ 6.674,12 (seis mil e seiscentos e setenta e quatro reais e 

doze centavos), sendo equivalentes a 08 URH, representados pelos 

Títulos Executivos Judiciais (certidões), pela atuação na Comarca de 
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Chapada dos Guimarães. O Estado através da Procuradoria do Estado não 

se opôs ao valor cobrado pela exequente. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para homologar a 

correspondente emissão de Certidão de Crédito. ORDENO a expedição de 

RPV em nome de FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA e encaminhamento 

ao Tribunal de Justiça para satisfação do crédito Intime-se a parte autora 

para que apresente as Certidões originais dos Honorários Advocatícios no 

Cartório, que deverá retê-las para fins de cancelamento. 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 

Juíza Leiga 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, 20 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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000800-63.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VALDEVINA 

RAINHA DA SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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 termo do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte reclamante solicitou a gratuidade da justiça, sendo 

que 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, posto isso, 

indefiro o pedido. Passo à analise do mérito. Os pedidos da autora são 

improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando declaração de 

inexistência de débito c/c danos morais promovida por Valdevina Rainha 

Da Silva em face de Banco Bradesco S/A. Em síntese, aduziu que foi 

negativada nos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamado no valor de 

R$ 564,22 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), 

contrato nº 5414650223939035, em data de 20/11/2017, sendo que não 

reconhece a dívida, pois não possui nenhuma pendência com o 

reclamado. A reclamada por sua vez informa que a reclamante é titular do 

cartão de crédito das Casas Bahia nº 5414.xxxx.xxxx.9035 e cartão de 

crédito adicional nº 5414.xxxx.xxxx.9027, por meio dos quais a 

reclamante contraiu as dívidas referentes a compras realizadas nos 

respectivos cartões de crédito, sendo nega categoricamente todos os 

fatos, e no mérito informa que não praticou ato ilícito, que a inscrição é 

devida e assim incapaz de ensejar danos morais que não foram 

comprovados pela reclamante, juntando gravação de áudio de negociação 

da dívida com a reclamante para comprovar suas alegações e a relação 

contratual entra as partes . A reclamada informa ainda que o valor 

negativado é referente à fatura com vencimento no mês de novembro de 

2017, última fatura fechada na data da inscrição, exceto os lançamentos 

referentes a Premio Seguro no valor de R$ 4,99 (quatro reais e noventa e 

nove centavos), Juros de rotativo no valor de R$ 68,64 (sessenta e oito 

reais e sessenta e quatro centavos), Anuidade Difer Tit no valor de R$ 

10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), Multa por atraso no valor de 

R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos) e Juros de Mora no 

valor de R$ 3,61 (três reais e sessenta e um centavos), conforme se 

verifica na Fatura constante no bojo da peça contestatória. A reclamante 

impugnou tempestivamente as alegações da reclamada, combatendo as 

alegações da reclamada com relação a dívida inexistente, mas não 

trazendo aos autos nenhum comprovante de pagamento que pudesse 

comprovar suas alegações, requerendo por fim a procedência dos 

pedidos contidos na inicial. 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. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito juntando documentos representados por histórico de extratos de 

faturas com dados pessoal da autora, fazendo prova da utilização de 

seus serviços pela reclamante. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção do 

nome da reclamante é devida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pela reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. O pedido de 

condenação da reclamante em 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, com fulcro no art. 487, inciso I 

do NCPC , OPINO o mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial e do Pedido de Litigância de Má Fé da reclamada. INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita do reclamante. 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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000469-81.2017.8.11.0024 REQUERENTE: EVANILDA BRAGA ORTENCIO 

MUNHOZ REQUERIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E 

ADMINISTRADORA DE BENS S/A Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, 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 

autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR Com efeito, pela análise documental trazida aos 

autos, é possível perceber que o Banco do Brasil intermediou a 

contratação do seguro fornecendo apólice de seguro que consta BANCO 

DO BRASIL SEGUROS – BB SEGURO RESIDENCIAL, ou seja, apesar de 

alegar ilegitimidade passiva é evidente que tratou-se de negociação direta 

com o banco, sendo responsável pela suposta má prestação do serviço. 

Rejeitada a preliminar, passo à análise de MÉRITO. Os pedidos da autora 

são improcedentes. Trata-se de indenizatória na qual a autora alega a 

inadequação na prestação de serviços por parte da seguradora, aduz a 

parte que após a ocorrência de sinistro em sua residência e negativa de 

cobertura dos danos ocasionados. Afirma a promovente que contratou 

seguro residencial, no qual consta a cobertura de roubo e/ou furto 

qualificado, vigente no período de 07/06/2016 a 07/06/2017. Aduz que, em 

02/11/2016 sua residência foi furtada, motivo pelo o qual acionou a 

seguradora. Após realizar o pedido de ressarcimento e efetuar a vistoria, 

foi informada que o seguro contratado por si não cobria furto simples, mas 

somente furtos na forma qualificada. Alega desconhecer a diferença entre 

furto qualificado e simples e que não recebera o contrato de seguro em 

que consta esta cláusula. A reclamada por seu turno alega que cumpriu o 

contrato, que a há necessidade de observância pelo consumidor no ato da 

contratação, e requer a improcedência dos pedidos. 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. Exato é que o contrato de seguro é regido pela apólice de 

seguro, que traz ínsita em seu conteúdo os riscos assumidos, além dos 

aspectos a eles relacionados, tais como, termo inicial e final de validade, 

hipóteses de cobertura, exclusões, limite garantido e respectivo prêmio. 

No caso dos autos, a negativa de cobertura do seguro pela reclamada, 

que ensejou o ajuizamento da ação, decorreu da aplicação das exclusões 

específicas constantes da cláusula relativa a coberturas contratadas. 

Nesse sentido, se define fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, 

criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição 

ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é 

aquele que tem como atividade habitual o fornecimento de produtos e 

serviços. Sobre o tema: COBRANÇA – SEGURO RESIDENCIAL – FURTO 

SIMPLES - CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DESSA COBERTURA - 

ADMISSIBILIDADE – DISPOSIÇÃO CLARA E DE TRANSLÚCIDA 

INTELIGÊNCIA – FALTA DE RESPONSABILIDADE RECONHECIDA – 

DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 

10010673420178260439 SP 1001067-34.2017.8.26.0439, Relator: Giffoni 

Ferreira, Data de Julgamento: 18/12/2017, 2ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/12/2017) A referida cláusula contratual traz em 

seu conteúdo previsão expressa tanto da cobertura do seguro, aos casos 

de furto qualificado realizado mediante arrombamento, com destruição de 

obstáculo, quanto das hipóteses de exclusão, para casos de furto 

simples. Como se depreende dos autos, o caso em questão retrata típica 

hipótese de furto simples, em que terceiro, segundo informações do autor, 

teria entrado na residência, não tendo sido encontrado no local sinal de 

arrombamento, como constou do Boletim de Ocorrência nº 2016.352992. 

Certo é que não houve no caso subtração praticada mediante ameaça, 

violência, arrombamento ou qualquer outra circunstância que qualificasse 

o ato criminoso. Como se percebe da apólice do seguro, a cláusula 

contratual em questão está redigida de forma clara e sua interpretação 

literal não demanda conhecimentos técnicos do consumidor. Ao contrário 

do alegado pelo recorrente, os termos da apólice não deixam nenhuma 

margem de dúvida quanto à cristalina informação acerca das coberturas e 

exclusões, não se deduzindo desse item nenhuma dificuldade de 

percepção das condições ou mesmo o propósito de engodo, como quer 

fazer crer. Não custa anotar, que a estipulação de cláusulas restritivas de 

direitos em contrato de adesão é admitida pelo ordenamento pátrio, desde 

que redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, 

previsto no art. 54, § 4º, do CDC, como ocorreu no caso em questão. 

Considerando que a apólice do seguro faz referência aos riscos cobertos 

e às exclusões específicas, estabelecendo tudo de forma clara e sem o 

propósito de engodo, não assiste razão ao autor ao exigir o pretendido 

ressarcimento, devendo prevalecer no caso o princípio do “pacta sunt 

servanda”. Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não 

havendo como cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir 

que o problema ocorrido com a reclamante foi efetuado de forma ilícita pela 

reclamada, não podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados 

pela autora, o que faz afastar a responsabilidade pelos danos materiais e 

morais. Desse modo, não se afigura a hipótese de condenação em danos 

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. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade por falta de comprovação. 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 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, 20 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Vistos etc. A parte reclamante requereu a desistência através de petição 

no ID 10205407. Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já 

definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard 

S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO 

APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. 

RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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 

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 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000009-31.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO COSTA 

PIRES EXECUTADO: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES 

LTDA, MV IMPORTACAO E DISTRIBUICAO - EIRELI, BLU DO BRASIL 

PRODUTOS DE TELECOMUNICACAO 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, razão pela qual, com a prova documental carreada 

aos autos, entendo que o feito se encontra devidamente instruído para 

julgamento. Inexistindo questão preliminar, passo à análise do MÉRITO. A 

execução se encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando 

os autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente solucionado. A reclamada realizou o pagamento voluntário e 

a parte promovente concordou com os valores (ID 10070687), assim como 

foi expedido Alvará Eletrônico N° 358640-4 /2017. Sobre o tema existem 

inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO 

CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE 

CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – PARCELAS 

ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à quitação de 

saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor adimplente nos 

termos acordados, a extinção da execução é medida que se impõe. 

Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, extingue-se a 

execução pela satisfação da obrigação ou quando o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, dentre os quais, a 

transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – 

SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 20 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000628-58.2016.8.11.0024
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MARA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)
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QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)
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LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000628-58.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: MARA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT, MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida por 

MARA CRISTINA DA SILVA contra Município de Chapada dos Guimarães – 

MT. Relata a autora que foi nomeada por meio do ato n° 038/2013 e 

exerceu o cargo de Assessora Técnica de Obras da Secretária Municipal 

de Planejamento e Gestão Urbana do Município em 22/01/2013, sendo 

exonerado em 09/2015. Aduz que após a exoneração o reclamado não 

quitou com o pagamento das verbas supostamente devidas, referentes às 

férias vencidas e as férias proporcionais, depósito do INSS e décimo 

terceiro. Por outro turno o Município, em contestação, inicialmente arguiu 

que a parte nunca foi nomeada para o cargo, assim como aduz serem 

indevidas as verbas rescisórias uma vez que, em considerando o vínculo 

como de caráter jurídico-administrativo, são indevidas verbas rescisórias 

tais quais INSS, aviso prévio, multas rescisórias contratuais, e, por assim 

ser, pugnou pela improcedência do pleito. Pois bem. A Constituição da 

República estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o 

concurso público, porém ressalvou para os cargos em comissão. 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, ao seguinte: I – (...) 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; Diferentemente dos cargos providos mediante concurso 

público, os cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, tenho que o 

décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos sociais 

garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; O texto do artigo acima faz referência a “trabalhadores”, 

levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados direitos apenas os 

trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, §3° da 

Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. Dessa 

forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, 

também gozam de mencionados direitos, tendo em vista pertencerem ao 

rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados cargos possuem 

natureza administrativa, podendo ser admitidos e exonerados ad nutum, o 

que afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego. Por 

ter esta natureza peculiar, os detentores de cargos comissionados não 

têm direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 

40% sobre o FGTS, INSS e guias de seguro-desemprego. Diferentemente, 

o décimo terceiro salário e o terço de férias têm natureza salarial e por 

isso devem ser pagas indistintamente aos ocupantes de cargo público, 

assim compreendidos também os cargos de confiança. O Autor faz juz na 

cobrança ao pagamento das férias e 13° salário, verbas estas também 

devidas aos servidores ocupantes de cargo em comissão conforme 

disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante das 

provas constantes dos autos verifica-se que a autora trabalhou 

efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no período 

aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não provou o pagamento das 

aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não ser a condenação do ente 

público municipal a arcar com o pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 

13° salário, em favor do autor, nesse sentido milita a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. 

NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. 

ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO INADIMPLENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. (TJRN, Apelação Cível e Remessa Necessária nº , Relator: 

Desembargador Vivaldo Pinheiro, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, 

Julgamento: 07/04/2008). No que tange ao pedido de pagamento de 

recolhimento do INSS, por outro lado, o mesmo não prospera. Como 

mencionado o regime jurídico do ente público quanto a contratação de 

comissionado é jurídico-administrativo, não sendo devidas verbas de 

cunho trabalhista, tal qual a requerida. Embora tenha existido um vínculo 

de labor com o ente público, aos que exerceram cargo comissionado 

apenas são devidas as férias vencidas e proporcionais, mais o terço de 

férias, bem como que o 13º salário. A característica dos cargos em 

comissão, na forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se 

estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de 

cargo em comissão tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos 

depósitos do INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) A autora pleiteia as seguintes verbas: PEDIDO 

ENQUADRAMENTO Férias CABÍVEL – direito social 1/3 Férias CABÍVEL – 

direito social 13° salário CABÍVEL – direito social INSS INCABÍVEL O 

primeiro cargo foi assumido em 28/05/2014, senão vejamos: Início do 

período aquisitivo Fim do período aquisitivo PERÍODO VALORES 

23/01/2013 23/01/2014 2013-2014 Férias + 1/3 de férias FÉRIAS 

VENCIDAS R$1.200,00 1/3 sobre férias vencidas: R$400,00 TOTAL: 

R$1.600,00 2013 2014 13° Salário DEVIDO R$1.200,00 23/01/2014 

23/01/2015 2014 – 2015 Férias + 1/3 de férias FÉRIAS VENCIDAS 

R$1.200,00 1/3 sobre férias vencidas: R$400,00 TOTAL: R$1.600,00 2014 

2015 13° Salário DEVIDO R$1.200,00 23/01/2015 Proporcional – 

exoneração 09/2015 Férias proporcional + 1/3 de férias Férias 

proporcionais R$700,00 1/3 sobre férias proporcionais: R$233,33 TOTAL: 

R$933,33 2015 PROPORCIONAL 13° Salário Décimo terceiro proporcional 

R$800,00 TOTAL: R$7.333,33 Em relação ao pagamento de férias em 

dobro, tenho que é indevido o seu pagamento, uma vez que também 

inexiste previsão legal para tanto. Ora, a dobra salarial só incide nos 

vínculos empregatícios, não podendo ser aplicado, sem que haja 

determinação legal, quando o regime é estatutário ainda que seja intitulado 

como indenização. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDOS. INDEVIDA A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O funcionário público ocupante de cargo em 

comissão tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal e ao décimo terceiro 

salário, com base na remuneração integral. (TJ-PR - AC: 4960725 PR 

0496072-5, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 

02/06/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 168) 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 

PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RELAÇÃO 
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JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - FÉRIAS EM DOBRO - INADMISSIBILIDADE - 

FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. A contratação temporária do servidor 

mesmo que celebrada de forma irregular não possui o condão de conferir 

ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, revelando-se inadmissível o pedido 

de férias em dobro. Constitui direito do servidor contratado, mesmo sem a 

necessária observância do postulado constitucional do concurso público 

(CR 37, II), o recebimento das férias integrais e proporcionais, acrescidas 

do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, relativos ao período 

por ele efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento sem justa 

causa do Poder Público. Até solução definitiva pelo egrégio STF na ADI nº 

4.357, os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora das 

dívidas a cargo da Fazenda Pública deve observar o artigo 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, não sendo a decisão 

proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade aplicável 

exclusivamente aos casos de pagamento de precatórios (Reclamações 

nºs 16.745/MC, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 12.06.2014 e 

17.301/MG, Rel. LUIZ FUX, j. 28.11.2014). (TJ-MG - REEX: 

10358140012552001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 

05/05/2015, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/05/2015) Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento parcial da 

pretensão autoral para determinar o pagamento das férias vencidas, 

férias proporcionais e adicional de 1/3 de férias e 13° salário, rejeito os 

demais pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para 

CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento 

das férias vencidas, 1/3 de férias no montante e 13° salário no valor de R$ 

7.333,33 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), 

valores estes a serem atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros 

simples de mora de 1% ao mês, a contar da data em que era para ter sido 

realizado o efetivo pagamento. DETERMINO a exclusão do movimento Id n° 

11556601 por ser estranho a lide. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, 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, 20 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 Número do Processo: 

1000628-58.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: MARA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES MT, MUNICÍPIO 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos do autor são 

parcialmente procedentes. Trata-se de ação de cobrança promovida por 

MARA CRISTINA DA SILVA contra Município de Chapada dos Guimarães – 

MT. Relata a autora que foi nomeada por meio do ato n° 038/2013 e 

exerceu o cargo de Assessora Técnica de Obras da Secretária Municipal 

de Planejamento e Gestão Urbana do Município em 22/01/2013, sendo 

exonerado em 09/2015. Aduz que após a exoneração o reclamado não 

quitou com o pagamento das verbas supostamente devidas, referentes às 

férias vencidas e as férias proporcionais, depósito do INSS e décimo 

terceiro. Por outro turno o Município, em contestação, inicialmente arguiu 

que a parte nunca foi nomeada para o cargo, assim como aduz serem 

indevidas as verbas rescisórias uma vez que, em considerando o vínculo 

como de caráter jurídico-administrativo, são indevidas verbas rescisórias 

tais quais INSS, aviso prévio, multas rescisórias contratuais, e, por assim 

ser, pugnou pela improcedência do pleito. Pois bem. A Constituição da 

República estabeleceu como regra para ingresso no serviço público o 

concurso público, porém ressalvou para os cargos em comissão. 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, ao seguinte: I – (...) 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; Diferentemente dos cargos providos mediante concurso 

público, os cargos em comissão e as funções de confiança são aqueles 

vocacionados para serem ocupados por pessoa de confiança da 

autoridade competente para preenchê-los, sendo admissíveis e 

exoneráveis ad nutum, ou seja, livremente através da discricionariedade 

do gestor. Ao que se refere à análise das verbas, tenho que o 

décimo-terceiro salário e o adicional de férias são direitos sociais 

garantidos pela Constituição da República, vejamos: Art. 7º São direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria 

de sua condição social: (...) VIII - décimo terceiro salário com base na 

remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...) XVII - gozo de 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 

salário normal; O texto do artigo acima faz referência a “trabalhadores”, 

levando-nos a cogitar que fariam jus aos mencionados direitos apenas os 

trabalhadores da iniciativa privada. Todavia o artigo 39, §3° da 

Constituição, estende expressamente aos servidores públicos. Dessa 

forma, os ocupantes de cargos comissionados e funções de confiança, 

também gozam de mencionados direitos, tendo em vista pertencerem ao 

rol dos ocupantes de cargos públicos. Mencionados cargos possuem 

natureza administrativa, podendo ser admitidos e exonerados ad nutum, o 

que afasta a possibilidade de reconhecimento de vínculo de emprego. Por 

ter esta natureza peculiar, os detentores de cargos comissionados não 

têm direito às seguintes verbas rescisórias: aviso prévio, FGTS, multa de 

40% sobre o FGTS, INSS e guias de seguro-desemprego. Diferentemente, 

o décimo terceiro salário e o terço de férias têm natureza salarial e por 

isso devem ser pagas indistintamente aos ocupantes de cargo público, 

assim compreendidos também os cargos de confiança. O Autor faz juz na 

cobrança ao pagamento das férias e 13° salário, verbas estas também 

devidas aos servidores ocupantes de cargo em comissão conforme 

disposto no artigo 7º, inciso XVII da Constituição Federal. Diante das 

provas constantes dos autos verifica-se que a autora trabalhou 

efetivamente para o Município de Chapada dos Guimarães no período 

aquisitivo ao gozo de férias. O ente público não provou o pagamento das 

aludidas verbas. Assim, nada mais justa a não ser a condenação do ente 

público municipal a arcar com o pagamento das férias, acrescidas de 1/3, 

13° salário, em favor do autor, nesse sentido milita a jurisprudência pátria: 

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA 

NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO 

DA REMESSA NECESSÁRIA. ARTIGO 475, § 2º, DO CPC. SENTENÇA 

ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E TJ/RN. ACOLHIMENTO. 

NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. 

CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E 13º"S SALÁRIOS. DIREITOS SOCIAIS. 

ARTIGOS 7º, VIII e XVII, E 39, § 3º, DA CF/88. CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO INADIMPLENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGATIVA DE 

PROVIMENTO. (TJRN, Apelação Cível e Remessa Necessária nº , Relator: 
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Desembargador Vivaldo Pinheiro, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, 

Julgamento: 07/04/2008). No que tange ao pedido de pagamento de 

recolhimento do INSS, por outro lado, o mesmo não prospera. Como 

mencionado o regime jurídico do ente público quanto a contratação de 

comissionado é jurídico-administrativo, não sendo devidas verbas de 

cunho trabalhista, tal qual a requerida. Embora tenha existido um vínculo 

de labor com o ente público, aos que exerceram cargo comissionado 

apenas são devidas as férias vencidas e proporcionais, mais o terço de 

férias, bem como que o 13º salário. A característica dos cargos em 

comissão, na forma prevista na ressalva do inciso II do artigo 37 da 

Constituição Federal, é a livre exoneração. Assim, o vínculo que se 

estabelece entre o ente público e o servidor nomeado para provimento de 

cargo em comissão tem caráter precário e transitório, não fazendo jus aos 

depósitos do INSS/FGTS. Referente o tema o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso definiu: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

DE VERBAS RESCISÓRIAS CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – CARGO COMISSIONADO DE LIVRE NOMEAÇÃO E 

EXONERAÇÃO – FGTS, HORAS EXTRAS E DEMAIS VERBAS 

RESCISÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – INSALUBRIDADE E CONTAGIO DE 

DOENÇA EM ATIVIDADE LABORAL – NÃO DEMONSTRADO – 

INDENIZAÇÃO – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. O ocupante 

de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração a que se refere o 

inciso II do art. 37 da Constituição Federal não faz jus ao pagamento de 

qualquer tipo de compensação pela dispensa do cargo. “Pela própria 

natureza do cargo que ocupa, não tem o servidor comissionado direito ao 

recebimento de horas extraordinárias.” (Ap, 149156/2012, DES.LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

27/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). Não comprovado a 

atividade insalubre, a doença e o contágio por meio da atividade laboral, 

não cabe falar em indenização por dano moral. (Ap 8174/2014, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 

11/02/2015) A autora pleiteia as seguintes verbas: PEDIDO 

ENQUADRAMENTO Férias CABÍVEL – direito social 1/3 Férias CABÍVEL – 

direito social 13° salário CABÍVEL – direito social INSS INCABÍVEL O 

primeiro cargo foi assumido em 28/05/2014, senão vejamos: Início do 

período aquisitivo Fim do período aquisitivo PERÍODO VALORES 

23/01/2013 23/01/2014 2013-2014 Férias + 1/3 de férias FÉRIAS 

VENCIDAS R$1.200,00 1/3 sobre férias vencidas: R$400,00 TOTAL: 

R$1.600,00 2013 2014 13° Salário DEVIDO R$1.200,00 23/01/2014 

23/01/2015 2014 – 2015 Férias + 1/3 de férias FÉRIAS VENCIDAS 

R$1.200,00 1/3 sobre férias vencidas: R$400,00 TOTAL: R$1.600,00 2014 

2015 13° Salário DEVIDO R$1.200,00 23/01/2015 Proporcional – 

exoneração 09/2015 Férias proporcional + 1/3 de férias Férias 

proporcionais R$700,00 1/3 sobre férias proporcionais: R$233,33 TOTAL: 

R$933,33 2015 PROPORCIONAL 13° Salário Décimo terceiro proporcional 

R$800,00 TOTAL: R$7.333,33 Em relação ao pagamento de férias em 

dobro, tenho que é indevido o seu pagamento, uma vez que também 

inexiste previsão legal para tanto. Ora, a dobra salarial só incide nos 

vínculos empregatícios, não podendo ser aplicado, sem que haja 

determinação legal, quando o regime é estatutário ainda que seja intitulado 

como indenização. Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. 

SERVIDORA PÚBLICA OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. 13º 

SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDOS. INDEVIDA A 

CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. O funcionário público ocupante de cargo em 

comissão tem direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do que o salário normal e ao décimo terceiro 

salário, com base na remuneração integral. (TJ-PR - AC: 4960725 PR 

0496072-5, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 

02/06/2009, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 168) 

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO 

PARA ATENDER EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - RELAÇÃO 

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - FÉRIAS EM DOBRO - INADMISSIBILIDADE - 

FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DO TERÇO 

CONSTITUCIONAL - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - PAGAMENTO - 

AUSÊNCIA DE PROVA - OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO - JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA - LEI Nº 11.960/2009 - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. A contratação temporária do servidor 

mesmo que celebrada de forma irregular não possui o condão de conferir 

ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide 

da Consolidação das Leis Trabalhistas, revelando-se inadmissível o pedido 

de férias em dobro. Constitui direito do servidor contratado, mesmo sem a 

necessária observância do postulado constitucional do concurso público 

(CR 37, II), o recebimento das férias integrais e proporcionais, acrescidas 

do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, relativos ao período 

por ele efetivamente trabalhado, sob pena de enriquecimento sem justa 

causa do Poder Público. Até solução definitiva pelo egrégio STF na ADI nº 

4.357, os índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora das 

dívidas a cargo da Fazenda Pública deve observar o artigo 1º-F, da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, não sendo a decisão 

proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade aplicável 

exclusivamente aos casos de pagamento de precatórios (Reclamações 

nºs 16.745/MC, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, j. 12.06.2014 e 

17.301/MG, Rel. LUIZ FUX, j. 28.11.2014). (TJ-MG - REEX: 

10358140012552001 MG, Relator: Edilson Fernandes, Data de Julgamento: 

05/05/2015, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/05/2015) Nos fundamentos exarados, opino pelo acolhimento parcial da 

pretensão autoral para determinar o pagamento das férias vencidas, 

férias proporcionais e adicional de 1/3 de férias e 13° salário, rejeito os 

demais pedidos. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para 

CONDENAR o Município de Chapada dos Guimarães – MT ao pagamento 

das férias vencidas, 1/3 de férias no montante e 13° salário no valor de R$ 

7.333,33 (sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), 

valores estes a serem atualizados conforme índice INPCE – IBGE e juros 

simples de mora de 1% ao mês, a contar da data em que era para ter sido 

realizado o efetivo pagamento. DETERMINO a exclusão do movimento Id n° 

11556601 por ser estranho a lide. Deixo de condenar a Reclamada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, 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, 20 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000627-73.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DA SILVA PEDROSO (REQUERENTE)

AUREA LECHNER CORREA (REQUERENTE)

VERA LUCIA SEGAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

FERNANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DE FATIMA DE ALMEIDA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

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: 

1000627-73.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA DE 

ALMEIDA ALBERNAZ, FERNANDA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, VERA 

LUCIA SEGAL DOS SANTOS, AUREA LECHNER CORREA, EDUARDO DA 

SILVA PEDROSO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Inexistindo preliminares, 

passo ao exame de MÉRITO. Os pedidos dos autores são improcedentes. 

Cuida-se de ação de obrigação de fazer impetrada contra a Prefeitura de 

Chapada dos Guimarães – MT, aduzem os requerentes, que houve um 
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processo administrativo n° 1075/2016, e que restou acordado que a 

prefeitura Municipal pagaria mensalmente a quantia de 40 (quarenta) horas 

extraordinárias a cada requerente, a partir de fevereiro de 2016. Alegam 

ainda, que após o acordo entabulado entre as partes, o prefeito da época 

recusou-se a pagar alegando que o tribunal de contas não permite o 

pagamento. Por outro turno, a parte reclamada arguiu a falta de previsão 

legal para realizar o pagamento das horas extras dos conselheiros 

tutelares. Pois bem. O conselho tutelar é um órgão permanente e 

autônomo, eleito pela sociedade para zelar pelos direitos das crianças e 

dos adolescentes. Os conselheiros acompanham os menores em situação 

de risco e decidem em conjunto sobre qual medida de proteção para cada 

caso. O exercício efetivo da função de conselheiro constitui serviço 

público relevante e quem o pratica deve ser pessoa idônea, de acordo 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Pelo estatuto deve 

haver, no mínimo, um Conselho Tutelar em cada município e em cada 

região administrativa do Distrito Federal, como órgão integrante da 

administração pública local, composto de cinco membros escolhidos pela 

população local para mandato de quatro anos. Para a candidatura a 

membro do Conselho, são exigidos os seguintes requisitos: reconhecida 

idoneidade moral, ser maior de 21 anos e residir no município. Os 

conselheiros realizam "plantões" e ficam de sobreaviso, compulsando os 

autos observo que foi confeccionado parecer n° 010/2016, nos seguintes 

termos: Conclusão: Pelo deferimento do Requerimento, limitando-se o 

pagamento de horas extras aos requerentes nos limites de quantas horas 

mensais à portaria do mês de fevereiro, resguardando a Municipalidade o 

pagamento de qualquer valor retroativo, conforme expressa renuncia dos 

Sr Conselheiros exporta no pleito inaugural- fl.03/04. Apesar da 

disposição autorizando em vias administrativa o pagamento de 40 

(quarenta) horas extras, vale lembrar que os membros do Conselho 

Tutelar não são regidos pela C.L.T. nem pelo estatuto do servidor (ou 

equivalente), mas sim pela Lei Municipal específica que trata do 

funcionamento do órgão. Se esta lei não prevê qualquer "adicional" (seja a 

que título for) pela atuação em regime de "plantão"/sobreaviso, então não 

há como efetuar tal pagamento, por falta de previsão legal. Para melhor 

esclarecimento transcrevo o tópico da remuneração da Lei Complementar 

n° 66/2015: Seção VIII - Da Remuneração Art. 40 – A remuneração do 

Conselheiro Tutelar será de dois salários mínimos. § 1º – A remuneração 

fixada não gera relação de emprego com a municipalidade não podendo, 

em nenhuma hipótese e sob qualquer título ou pretexto, exceder a 

pertinente ao funcionalismo municipal de nível superior.§ 2º – Sendo eleito 

funcionário público municipal, fica-lhe facultado optar pelos vencimentos e 

vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos.§ 3º – 

Aos membros do Conselho Tutelar, apesar de não terem vínculo 

empregatício com o Município de Chapada dos Guimarães será 

assegurado o direito a cobertura previdenciária, gozo de férias anuais 

remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração 

mensal, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina 

(art. 134, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme redação 

dada pela Lei 12.696/2012). § 4º – Aos membros do Conselho Tutelar 

também será assegurado o direito de licença para tratamento de saúde, na 

forma e de acordo com os ditames do estatuto do servidor público 

municipal, aplicado no que couber e naquilo que não dispuser 

contrariamente esta Lei. § 5º – A concessão de licença remunerada não 

poderá ser dada a mais de 02 (dois) conselheiros no mesmo período, 

exceto por força maior. § 6º – É vedado o exercício de qualquer atividade 

remunerada durante o período da licença, sob pena de cassação da 

licença e destituição da função. Art. 41 – Os recursos necessários a 

remuneração dos membros dos Conselhos Tutelares terão origem no 

Orçamento do Município, com dotação específica que não onere o Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Art. 42 – Os 

Conselheiros Tutelares terão direito a diárias ou ajuda de custo para 

assegurar a indenização de suas despesas pessoais quando, fora de seu 

município, participarem de eventos de formação, seminários, conferências, 

encontros e outras atividades semelhantes, e quando nas situações de 

representação do conselho. Parágrafo único – O Município deve manter 

um serviço de transporte de criança ou adolescente para outro município, 

quando eventualmente necessário. Se, excepcionalmente, o próprio 

conselheiro tutelar acompanhar a criança, as despesas com a criança, de 

qualquer forma, devem ser de responsabilidade do Município. A Lei 

Complementar não prevê o pagamento do adicional, os demandantes 

aduzem que a Lei anterior dispunha de dispositivo benéfico ao caso, 

porém, o art. 61 da Lei Complementar 66/2015 revogou a lei anterior nos 

seguintes termos: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando todas as disposições em contrário, em especial, a Lei Municipal 

nº 1394/2010. Interessante notar, a propósito, que a Lei nº 12.696/2012, 

ao estabelecer uma série de direitos sociais aos membros do Conselho 

Tutelar, foi propositalmente omissa em relação a 02 (dois) pontos: a "carga 

horária semanal" e o pagamento de "horas extras", isto decorre da própria 

natureza da função de membro do Conselho Tutelar, que na verdade exige 

uma dedicação em período diferenciado. O Tribunal de Contas do Estado 

de Mato Grosso definiu em consulta nos termos alinhavados: Acórdão nº 

1.810/2006 (DOE, 19/10/2006). Pessoal. Conselho. Conselho Municipal. 

13º salário e férias. Vedação ao pagamento aos membros. Conselheiros 

Tutelares. Exceção. Não há permissão legal para o pagamento de férias e 

13º salário aos membros de Conselhos Municipais, uma vez que não 

possuem vínculo trabalhista com a Administração Pública Municipal, exceto 

quanto aos membros de Conselhos Tutelares, quando houver autorização 

em lei municipal. [1] (Cuiabá-MT, 29 agosto de 2011). Ementa - Ementa: 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. CONSULTA. 

PESSOAL. CONSELHO. CONSELHO TUTELAR. MEMBROS. CONCESSÃO 

DE REMUNERAÇÃO E DIREITOS TRABALHISTAS. POSSIBILIDADE. 

OBSERVÂNCIA À REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL E ÀS NORMAS DA LEI 

DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONSELHO TUTELAR. NATUREZA. 

ÓRGÃO MUNICIPAL AUTÔNOMO. DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO, 

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO. CUSTEIO À CONTA DO ORÇAMENTO 

MUNICIPAL. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS CONSELHOS 

TUTELARES. COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO CONSELHEIRO 

PRESIDENTE DO CONSELHO TUTELAR. POSSIBILIDADE MEDIANTE LEI. 

NOVA REDAÇÃO DO ACÓRDÃO 1.810/2006. REVOGAÇÃO DO 

ACÓRDÃO 219/2005. a) Embora a figura do Conselheiro Tutelar tenha 

natureza atípica e híbrida dentro dos conceitos tradicionais de agentes 

administrativos, os Conselheiros Tutelares ocupam cargo de mandato 

eletivo e prestam serviços que constituem e se enquadram pacificamente 

na noção legal e doutrinária de serviço público, e como detentor de 

mandato eletivo, por força do artigo 39, § 4º da CF/88, tem direito à 

remuneração fixada sob a forma de subsídio, a qual, por força 

constitucional, não pode ser inferior a um salário mínimo (arts. 7º, IV, e 39, 

§ 3º, CF/88). b) Os Membros dos Conselhos Tutelares não tem vínculo 

trabalhista com poder público, contudo tais agentes poderão perceber 

remuneração e outros direitos sociais compatíveis com a natureza jurídica 

de sua função pública, como por exemplo 13º e férias, desde que haja 

previsão em Lei Municipal e sejam observadas as normas pertinentes da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. c) Os Conselhos Tutelares são órgãos 

autônomos vinculados à estrutura organizacional dos Municípios, e, assim, 

submetem-se administrativa, orçamentaria e financeiramente ao Poder 

Público Municipal, aplicando-se-lhes o parágrafo único, do artigo 5º, do 

Decreto-Lei 2.416/1940, que disciplina a codificação das normas 

financeiras para os Estados e Municípios, segundo o qual “os órgãos 

autônomos elaborarão seus orçamentos da receita e despesa, 

obedecendo ao padrão previamente estabelecido e aprovado pela 

autoridade competente”. d) Os Municípios devem contemplar em seus 

orçamentos dotações específicas para suprir despesas de implantação, 

manutenção e funcionamento dos seus respectivos Conselhos Tutelares. 

e) Nem o Estatuto da Criança e do Adolescente, nem as Resoluções do 

CONANDA, atribuíram, expressamente, aos respectivos Conselheiros 

Presidentes dos Conselhos Tutelares, a competência para autorizar a 

realização das despesas necessárias à manutenção das atividades do 

Conselho à conta das dotações orçamentárias próprias fixadas na LOA, 

razão pela qual esta competência está adstrita à esfera de atribuições do 

Chefe do Poder Executivo Municipal, ressalvada a hipótese em que este 

proceda, por lei, à delegação de tal competência ao respectivo Presidente 

do Conselho Tutelar de seu Município. Nova redação do Acórdão 

1.810/2006: Não há permissão legal para o pagamento de férias e 13º 

salário aos membros de Conselhos Municipais, uma vez que não possuem 

vínculo trabalhista com a Administração Pública Municipal, exceto quanto 

aos membros de Conselhos Tutelares, quando houver autorização em lei 

municipal. Decisão - Processo n.º 15.869-0/2011 Interessada 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO Assunto 

Consulta Relator - Auditor Substituto de Conselheiro LUIZ HENRIQUE LIMA 

Trata-se de consulta formulada pela Assembleia Legislativa do Estado do 

Mato Grosso ao Tribunal de Contas do Estado, dispõe que o acórdão nº 

1.810/2006, do Tribunal de Contas, veda aos municípios jurisdicionados a 

concessão de direitos trabalhistas aos Conselheiros Tutelares, tendo em 
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vista que não reconhece vínculo empregatício destes agentes com a 

Administração. Contudo, ressalta que a jurisprudência atual já caminha no 

sentido de reconhecer aos Conselheiros Tutelares alguns direitos 

trabalhistas, tais como décimo terceiro salário e férias. Nesta linha de 

entendimento pode-se citar: A autonomia federativa do município e sua 

competência para legislar sobre interesse local, bem como a específica 

para fixar a remuneração dos membros do Conselho Tutelar, permite a 

edição de Lei Municipal autorizando o pagamento de 13º e outros 

benefícios previstos na Constituição Federal aos Conselheiros Tutelares, 

desde que haja disponibilidade de recursos para arcar com essas novas 

obrigações e sejam observadas as implicações da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. (Tribunal de Contas de Santa Catarina, Prejulgado 

nº 1.864/2007). Nos autos em análise, não há possibilidade jurídica do 

Município realizar o pagamento sem a previsão expressa em lei, concluo 

que o parecer nº 010/2016 não tem poderes para suprimir a omissão 

legislativa. 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 advocatícios, face ao disposto nos 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 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 20 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 : 

file:///C:/Users/34935/Downloads/PARECER_DA_CONSULTORIA_TECNICA

_158690_2011_01%20(1).pdf
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000759-96.2017.8.11.0024 REQUERENTE: VIVELAINE DA 

SILVA RODRIGUES SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/912091-6, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada no mérito aduziu a 

inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Que é possível verificar que pelas provas juntadas nos autos a ocorrência 

de oscilações e interrupções de fornecimento energia é constante na 

região de Planalto da Serra, causando com isso grandes transtornos aos 

usuários da reclamada Assim, constata-se a flagrante irregularidade na 

falha da prestação dos serviços pela reclamada que como prestadora de 

serviços públicos, segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde 

objetivamente pelos danos causados aos consumidores pelo seus 

prepostos, mesmo em causo fortuito e de força maior, independentemente 

de dolo ou culpa, assim como também preleciona o Código de Defesa do 

Consumidor em seu art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. Assim, 
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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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 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: 1000756-44.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIMONE MOREIRA 

DE SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/1870570-7, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada argumentou a 

necessidade de extinção do processo, ante a necessidade de realização 

de perícia e no mérito aduziu a inexistência de nenhuma irregularidade na 

prestação de seus serviços, atribuindo à ocorrência da instabilidade do 

fornecimento de energia elétrica a motivos de causo fortuito e de força 

maior, ocasionados por rompimento de cabo de energia que afetou toda a 

rede local, ocorrência que não estava ao seu alcance à resolução rápida 

do problema naquela oportunidade, razão pela qual aduz que não há que 

se falar em procedência da ação por falha na prestação dos serviços e 

muito menos indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de 

energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações 

de consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja 

ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia 

com o princípio administrativo da continuidade, que significa a 

impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a 

que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de 

relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos 

serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, 

principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos 

consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de 

seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

no bojo de sua defesa apresenta relatório de inspeção no qual consta o 

pronto atendimento a ocorrência relatada pela reclamante, inclusive é 

possível se verificar que o problema não foi resolvido de imediato e sim se 

prorrogou pelo no prazo de aproximadamente 24 horas , pelo menos na 

Inspeção apresentada. No mais a reclamada em sua defesa limitou-se a 

negar a falha na prestação dos seus serviços, argumentando que a parte 

autora não comprovou os fatos alegados na inicial em relação a suposta 

inércia, negligencia ou ilicitude por parte da sua parte que ensejasse o 

direito à indenização pleiteada, muito menos a extensão dos prejuízos de 

ordem moral sofridos pela Autora, razão pela qual sua pretensão deve ser 

considerada totalmente improcedente. Que é possível verificar que pelas 

provas juntadas nos autos, a ocorrência de oscilações e interrupções de 

fornecimento energia é constante na região de Planalto da Serra, 

causando com isso grandes transtornos aos usuários da reclamada 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha da prestação dos 

serviços pela reclamada que como prestadora de serviços públicos, 

segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em 

causo fortuito e de força maior, independentemente de dolo ou culpa, 

assim como também preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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 
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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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito
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RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000752-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARIANA OLIVEIRA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO - PERÍCIA 

Em contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste 

Juizado para processamento da causa, ao argumento de se tratar de 

matéria complexa, que dependeria de realização de prova pericial, sendo 

que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 

ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise do MÉRITO. 

Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização por danos 

morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no que tange 

ao regular fornecimento de energia, diante de constantes interrupções por 

longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela unidade 

consumidora Nº 6/1849680-2, e que nos dias 17 a 19 de outubro de 2016 

foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia que 

totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos intercalados 

de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de energia, fato 

que causou grandes transtornos na sua residência, perdendo alimentos e 

gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos eletrodomésticos em 

geral, além de distúrbios no sono por falta de ventilação ou refrigeração, 

gerando instabilidade emocional em seus familiares , sendo que o referido 

problema foi dividido com demais moradores da região. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a 

necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de 

nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, atribuindo à 

ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica a motivos 

de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento de cabo 

de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não estava ao seu 

alcance à resolução rápida do problema naquela oportunidade, razão pela 

qual aduz que não há que se falar em procedência da ação por falha na 

prestação dos serviços e muito menos indenização por danos morais. Pois 

bem, o fornecimento de energia elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, 

que regula as relações de consumo e, mais especificamente, em seu art. 

22, que determina seja ele prestado de modo contínuo, eficiente, porque 

essencial, em harmonia com o princípio administrativo da continuidade, que 

significa a impossibilidade de sua interrupção e o pleno direito dos 

administrados a que não seja suspenso ou interrompido. Além do mais, em 

se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias 

prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da 

Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias 

básicas dos consumidores insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 

ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse 

passo, é a empresa fornecedora de energia elétrica quem tem de provar 

que o fato danoso não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da 

parte consumidora. Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada 

no bojo de sua defesa apresenta diversos gráficos, mapas e relatórios 

das condições climáticas e meteorológicas, assim como junta documentos 

informando que a região onde reside a reclamante esta sujeita a uma série 

de intempéries naturais, razão pela qual atribui a ocorrências dos fatos a 

causo fortuito e força maior, não estando a situação sob domínio da sua 

área de atuação. No mais a reclamada em sua defesa limitou-se a negar a 

falha na prestação dos seus serviços, argumentando que a parte autora 

não comprovou os fatos alegados na inicial em relação a suposta inércia, 

negligencia ou ilicitude por parte da sua parte que ensejasse o direito à 

indenização pleiteada, muito menos a extensão dos prejuízos de ordem 

moral sofridos pela Autora, razão pela qual sua pretensão deve ser 

considerada totalmente improcedente. Que é possível verificar que pelas 

provas juntadas nos autos, a ocorrência de oscilações e interrupções de 

fornecimento energia é constante na região de Planalto da Serra, 

causando com isso grandes transtornos aos usuários da reclamada 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha da prestação dos 

serviços pela reclamada que como prestadora de serviços públicos, 

segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em 

causo fortuito e de força maior, independentemente de dolo ou culpa, 

assim como também preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 14 in verbis: 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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 
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contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar e no 

mérito pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a reclamante pelos danos morais por ela suportados em face da 

frustração decorrente da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir 

desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processual e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

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, 20 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: 1000762-51.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ZENAIDE MARQUES 

BASTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTO 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. 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 PARCIAL 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. ULTRAPASSADA a fase de preliminares passo a análise 

do MÉRITO. Trata-se de ação na qual objetiva a parte autora indenização 

por danos morais por falha na prestação de serviços pela reclamada, no 

que tange ao regular fornecimento de energia, diante de constantes 

interrupções por longos períodos. A reclamante diz ser responsável pela 

unidade consumidora Nº 6/1989976-6, e que nos dias 17 a 19 de outubro 

de 2016 foi vítima de diversas interrupções no fornecimento de energia 

que totalizaram cerca de 40 (quarenta) horas, ficando períodos 

intercalados de 07 (sete) à 22 (vinte e duas) horas sem abastecimento de 

energia, fato que causou grandes transtornos na sua residência, 

perdendo alimentos e gêneros alimentícios, inoperância que equipamentos 

eletrodomésticos em geral, além de distúrbios no sono por falta de 

ventilação ou refrigeração, gerando instabilidade emocional em seus 

familiares , sendo que o referido problema foi dividido com demais 

moradores da região. Em contestação, a Reclamada argumentou no mérito 

a inexistência de nenhuma irregularidade na prestação de seus serviços, 

atribuindo à ocorrência da instabilidade do fornecimento de energia elétrica 

a motivos de causo fortuito e de força maior, ocasionados por rompimento 

de cabo de energia que afetou toda a rede local, ocorrência que não 

estava ao seu alcance à resolução rápida do problema naquela 

oportunidade, razão pela qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação por falha na prestação dos serviços e muito menos 

indenização por danos morais. Pois bem, o fornecimento de energia 

elétrica está tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de 

consumo e, mais especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele 

prestado de modo contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com 

o princípio administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade 

de sua interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja 

suspenso ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de 

consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão 

sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente 

no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores 

insculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério 

do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, 

segundo as regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que a reclamada junta com sua 

defesa diversos gráficos, mapas e relatórios das condições climáticas e 

meteorológicas, assim como junta documentos informando que a região 

onde reside a reclamante esta sujeita a uma série de intempéries naturais, 

razão pela qual atribui a ocorrências dos fatos a causo fortuito e força 

maior, não estando a situação sob domínio da sua área de atuação. No 

mais a reclamada em sua defesa limitou-se a negar a falha na prestação 

dos seus serviços, argumentando que a parte autora não comprovou os 

fatos alegados na inicial em relação a suposta inércia, negligencia ou 

ilicitude por parte da sua parte que ensejasse o direito à indenização 

pleiteada, muito menos a extensão dos prejuízos de ordem moral sofridos 

pela Autora, razão pela qual sua pretensão deve ser considerada 

totalmente improcedente. Que é possível verificar que pelas provas 

juntadas nos autos, a ocorrência de oscilações e interrupções de 

fornecimento energia é constante na região de Planalto da Serra, 

causando com isso grandes transtornos aos usuários da reclamada 

Assim, constata-se a flagrante irregularidade na falha da prestação dos 

serviços pela reclamada que como prestadora de serviços públicos, 

segundo a Teoria do Risco Administrativo, responde objetivamente pelos 

danos causados aos consumidores pelo seus prepostos, mesmo em 

causo fortuito e de força maior, independentemente de dolo ou culpa, 

assim como também preleciona o Código de Defesa do Consumidor em seu 

art. 14 in verbis: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 
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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. Assim tenho que a Reclamada não se desincumbiu a 

contento de comprovar a licitude da falha na prestação de seus serviços, 

devendo ser responsabilizada pelos danos causados ao consumidor. 

Quanto aos danos morais entendo que devidos, tendo em vista que ficou 

configurado que a reclamante permaneceu longo período sem 

abastecimento de energia por falha na prestação dos serviços da 

reclamada, não podendo ser considerada a relatada situação como mero 

aborrecimento. Em relação aos danos morais pleiteados pela reclamante, 

entendo que são devidos, pois houve falha na prestação de serviços pela 

reclamada nesse caso trouxe transtornos e constrangimentos a 

reclamante, que passaram da esfera do mero aborrecimento. 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. 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. Ante o exposto, opino no mérito pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos para: CONDENAR a Reclamada a indenizar a reclamante 

pelos danos morais por ela suportados em face da frustração decorrente 

da omissão da reclamada, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir desta decisão e 

acrescido de juros legais a partir do evento danoso. INDEFIRO o Pedido de 

Justiça Gratuita. Deixo de condenar a reclamada no pagamento das 

custas processual e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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, 21 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000805-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM AMARO DE JESUS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT0009943A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000805-85.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JOAQUIM AMARO 

DE JESUS JUNIOR REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. 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, 21 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: 1000671-58.2017.8.11.0024 REQUERENTE: TATIANA DO 

ROSARIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. 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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-78.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO MALAQUIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(ADVOGADO)

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: 1000702-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SEVERINO 

MALAQUIAS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório 

FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. 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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000673-28.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT0012952A (ADVOGADO)

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000673-28.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JAIME PEGO 

FERREIRA JUNIOR REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. 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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-11.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEY DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO)

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO)

DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO OAB - MT13867/O 

(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 SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000700-11.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCINEY DIAS 

LESSA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando 

o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a presente 

reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 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 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 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. 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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010023-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI OAB - MT0007615A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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: 8010023-18.2017.8.11.0024 REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

DE SOUZA CARMONA REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório FUNDAMENTO E 

DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório apresentado, tenho que a 

presente reclamação desafia a extinção, sem resolução do mérito, ante a 

contumácia da parte autora. Devidamente intimada, a parte reclamante 

deixou de comparecer a audiência de conciliação de cuja presença é 

OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, determina que o 

processo deverá ser extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o 

autor, sem justo motivo, deixar de comparecer pessoalmente à sessão de 

conciliação ou a audiência de instrução e julgamento. Ademais, o 

Enunciado 20 do FONAJE, entende que o comparecimento pessoal da 

parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, não tendo comparecido a 

audiência de conciliação e tampouco apresentado justificativa plausível, 

opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 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 90.99/95 c.c. art. 334, 

§8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 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. 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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (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: 

1000432-54.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIDINEIS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

NO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria 

cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de 

forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, porém não acosta 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. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR A reclamada Sicoob alega que é ilegítima, todavia é o 

banco responsável pelo empréstimo, portanto responde pelas 

consequências por suposta má prestação de serviço. Rejeitada preliminar, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação indenizatória, alega o autor que celebrou 

com a reclamada em 30/08/2016 um contrato de empréstimo consignado 

em folha de pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), em 03 (três) parcelas no valor de R$ 422,70 (quatrocentos e vinte 

e dois reais e setenta centavos). Aduz que cumprida à obrigação, os 

descontos não cessaram. Todavia, ao procurar o Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, 

segunda Requerida, onde o Requerente é servidor público, fora-lhe 

informado que, por um erro dele – Município de Chapada dos Guimarães -, 

os descontos não foram findados. O promovente requer a procedência da 

ação, pede a condenação da Cooperativa no valor de R$ 10.000,00 reais 

(dez mil reais), a título de danos morais, inversão do ônus da prova, 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e condenação em honorários 

de sucumbência. A primeira reclamada por seu turno alega que a 

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães somente repassou as 

duas primeiras parcelas do empréstimo no mês de abril/2017, vindo a 

ocorrer à quitação somente em maio/2017. A segunda reclamada alega 

que ocorreram os estornos e que não há danos, assim como tudo foi 

resolvido em sede administrativa de forma célere. Inicialmente deve-se 

anotar que ao caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa 

do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, embora não tenha 

efetivamente, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

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, nos termos do 

art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar os supostos danos e a 

repetição de indébito requerida. Em análise detalhada aos documentos 

verifico que assiste razão as reclamadas, a Cooperativa provou que 

estaria disponível na conta corrente do autor desde o dia 19/05/2017 a 

devolução dos repasses, ou seja, antes mesmo do ingresso da ação. 

Ocorreu um problema de conectividade entre o Banco e a Prefeitura, 

porém foi resolvido com presteza e não causou nenhum maleficio para 

parte autora. Sobre o tema: CONSUMIDOR. BANCÁRIA. INDENIZATÓRIA. 

COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA 

NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. ESTORNOS EFETIVADOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA 

INDEVIDA QUE NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. 1. O recurso da autora versa acerca dos danos morais que 

foram julgados improcedentes na origem. 2. Danos morais não 

configurados. Em que pese ter havido a cobrança indevida de valores não 

reconhecidos pelo consumidor, tal conduta por si só, não enseja lesão de 

cunho extrapatrimonial. 3. Ainda que se reconhecesse algum 

procedimento inadequado pelo réu, a cobrança indevida não é suficiente 

para a configuração de danos morais passíveis de indenização. Isso 

porque o fato descrito na inicial configura mero aborrecimento e contratem 

po e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e ati 

vidades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe maio res 

desdobramentos. 4. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a 

direitos da personalidade. 5. Correta a sentença de improcedência. 
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SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005435573, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005435573 RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) Insta pontuar, que a promovente sequer 

impugnou os documentos e alegações das reclamadas. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com a 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. 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. 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 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-54.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEIS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO NO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA MARIA GOMES OAB - MT18865/O (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: 

1000432-54.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SIDINEIS SANTOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO 

DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO 

NO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT Vistos etc. Dispensado o relatório com fundamento no 

art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria 

cunho eminentemente documental, onde as provas juntadas permitem, de 

forma segura, o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, 

do Código de Processo Civil. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade 

da justiça, porém não acosta 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. A 

autora não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. PRELIMINAR A reclamada Sicoob alega que é ilegítima, todavia é o 

banco responsável pelo empréstimo, portanto responde pelas 

consequências por suposta má prestação de serviço. Rejeitada preliminar, 

passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação indenizatória, alega o autor que celebrou 

com a reclamada em 30/08/2016 um contrato de empréstimo consignado 

em folha de pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), em 03 (três) parcelas no valor de R$ 422,70 (quatrocentos e vinte 

e dois reais e setenta centavos). Aduz que cumprida à obrigação, os 

descontos não cessaram. Todavia, ao procurar o Departamento de 

Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, 

segunda Requerida, onde o Requerente é servidor público, fora-lhe 

informado que, por um erro dele – Município de Chapada dos Guimarães -, 

os descontos não foram findados. O promovente requer a procedência da 

ação, pede a condenação da Cooperativa no valor de R$ 10.000,00 reais 

(dez mil reais), a título de danos morais, inversão do ônus da prova, 

concessão dos benefícios da justiça gratuita e condenação em honorários 

de sucumbência. A primeira reclamada por seu turno alega que a 

Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães somente repassou as 

duas primeiras parcelas do empréstimo no mês de abril/2017, vindo a 

ocorrer à quitação somente em maio/2017. A segunda reclamada alega 

que ocorreram os estornos e que não há danos, assim como tudo foi 

resolvido em sede administrativa de forma célere. Inicialmente deve-se 

anotar que ao caso presente aplicam-se as normas do Código de Defesa 

do Consumidor, tendo em vista que a parte Reclamante, embora não tenha 

efetivamente, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, 

VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. 

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, nos termos do 

art. 373, inciso I, do CPC. Entretanto, no caso em apreço, vê-se que a 

parte reclamante não logrou êxito em comprovar os supostos danos e a 

repetição de indébito requerida. Em análise detalhada aos documentos 

verifico que assiste razão as reclamadas, a Cooperativa provou que 

estaria disponível na conta corrente do autor desde o dia 19/05/2017 a 

devolução dos repasses, ou seja, antes mesmo do ingresso da ação. 

Ocorreu um problema de conectividade entre o Banco e a Prefeitura, 

porém foi resolvido com presteza e não causou nenhum maleficio para 

parte autora. Sobre o tema: CONSUMIDOR. BANCÁRIA. INDENIZATÓRIA. 

COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA 

NÃO REALIZADA PELO CONSUMIDOR. ESTORNOS EFETIVADOS NA VIA 

ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA 

INDEVIDA QUE NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DESTAS TURMAS 

RECURSAIS. 1. O recurso da autora versa acerca dos danos morais que 

foram julgados improcedentes na origem. 2. Danos morais não 

configurados. Em que pese ter havido a cobrança indevida de valores não 

reconhecidos pelo consumidor, tal conduta por si só, não enseja lesão de 

cunho extrapatrimonial. 3. Ainda que se reconhecesse algum 

procedimento inadequado pelo réu, a cobrança indevida não é suficiente 

para a configuração de danos morais passíveis de indenização. Isso 

porque o fato descrito na inicial configura mero aborrecimento e contratem 

po e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e ati 

vidades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe maio res 

desdobramentos. 4. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a 

direitos da personalidade. 5. Correta a sentença de improcedência. 

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005435573, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, 

Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71005435573 RS, 

Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/08/2015) Insta pontuar, que a promovente sequer 
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impugnou os documentos e alegações das reclamadas. Logo, inexiste a 

configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como cogitar o elemento 

culpa, bem como não há como concluir que o problema ocorrido com a 

reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não podendo esta 

ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o que faz afastar a 

responsabilidade pelos danos morais. Destarte, em demandas em que se 

busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a 

presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato 

alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas 

necessárias a amparar o direito invocado. 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. 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 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-23.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (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: 1000501-23.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOAO ROBERTINO 

SOARES REQUERIDO: CLARO 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 João Robertino Soares em face de Claro 

S.A . Analisando os autos, observo que embora no ID a audiência de 

conciliação tornou-se inexitosa ID 4156625, as partes depois do 

julgamento da demanda entraram em acordo e transigiram ID 11471565 e a 

quitação foi realizada conforme documento do ID 1749843 e 11749845. 

Determino a expedição do alvará a parte 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.  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, 21 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito Parte inferior do formulário

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663/O (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)

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: 1000060-08.2017.8.11.0024 REQUERENTE: DANIEL BATISTA 

DE SOUZA 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. 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 PARCIAL 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. Opino pela rejeição da preliminar de impossibilidade de 

inversão do ônus da prova tendo em vista que trata-se de relação de 

consumo onde o consumidor é hipossuficiente diante do fornecedor de 

serviços, pois 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. 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$ 15.00,00 (quinze mil reais) e a inexigibilidade do débito de R$ 

122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos), determino de 

ofício a modificação do valor de causa para R$ 15.122,82 (quinze mil 

cento e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos). Passo à analise do 

mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais 

promovida por Daniel Batista de Souza em face de Vivo S.A. 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$ 122,82 (cento e vinte e dois 

reais e oitenta e dois centavos), gerado pelo contrato nº 0256445813, 

inscrita em 30/09/2016. Contudo, esclareceu que o débito é indevido e que 

não deve nada 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, que a negativação é devida, 

tendo em vista que o reclamante era usuário da conta/linha vinculadas ao 

seu CPF , conta nº 0256445813, linha de telefone móvel n.º (65) 

9.9929-2936, habilitada, em 19.08.2015, no plano INTERNET MÓVEL 1GB,e 
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cancelada em 10/04/2016, por falta de pagamento de faturas de 

dezembro/2015 no valor de R$ 42,84 e fatura do mês de fevereiro/2016 no 

valor de R$ 39,99, totalizando o valor da negativação de R$ 122,82 

decorrentes do uso regular da referida linha, e diante destes fatos, 

entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé e em pedido contraposto. O Reclamante não apresentou 

impugnação a contestação e documentos probatórios juntados pela 

reclamada, não vislumbrando portanto direito a ser acolhido. A análise dos 

documentos acostados ao processo leva à conclusão que a Reclamado 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que ensejou a 

inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito,juntando aos autos gravação do áudio da conversa de 

renegociação da dívida com o reclamante, corroborados por demais 

documentos representados por extratos e telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de consequência, que a inserção do nome do reclamante é devido, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos. Em relação ao pedido de litigância de 

má fé pleiteado pela reclamada, deve ser indeferido, por não estarem 

presentes nenhuma das hipóteses do art. 80 do NCPC. Por fim o Pedido 

Contraposto da reclamada deve ser deferido parcialmente no valor da 

negativação, ou seja, R$ 122,82 (cento e vinte e dois reais e oitenta e dois 

centavos), tendo em vista que não apresentou o cálculo de evolução da 

dívida. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, opino pela rejeição das preliminares o no mérito pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. 

INDEFIRO o Pedido de Litigância de má fé. Opino pela PROCEDÊNCIA EM 

PARTE do Pedido Contraposto no valor R$ 122,82 (cento e vinte e dois 

reais e oitenta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IGPM 

a partir desta decisão e juros legais de 1% ao mês a partir do vencimento 

da dívida. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. RETIFICO de Ofício o 

valor da causa para R$ 15.122,82 (quinze mil cento e vinte e dois reais e 

oitenta e dois 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. 

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, 22 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 Número do Processo: 

1000465-78.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MACLENES FRANCISCO 

MARIANO REQUERIDO: RAFAEL SBRISSIA Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

Insta salientar, que na audiência de conciliação realizada em 02 de 

Fevereiro de 2017 ficou consignado que o promovente iria fornecer o 

endereço do promovido em 30 (trinta dias) nos termos alinhavados: 

“Aguarde-se em cartório o prazo de 30 (trinta) dias para oferecimento do 

endereço da parte promovida pelo promovente, caso negativo, faça-se os 

autos conclusos para sentença, em caso positivo redesigne-se a 

presente audiência fazendo-se as necessárias intimações das partes”. 

Trata-se de diligência que competia ao autor que se manteve inerte até a 

presente data, porém se torna impossível decidir nos autos por falta de 

manifestação da parte autora. Outrossim, verifica-se que desde 

FEVEREIRO/2017 o feito encontra-se paralisado em cartório, sem qualquer 

petição/providência da parte interessada. Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: 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; Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento. DISPOSITIVO Ante ao exposto, com fundamento no artigo 485, 

inciso I e III, do Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito em razão do comprovado abandono 

de causa. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Carla Caroline de Paula Rocha 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 n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 22 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: 1000348-53.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO CEZARIO 

PEREIRA 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 nos termos 

do art. 355, inciso I do NCPC. 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 PARCIAL 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. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em 
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contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial grafotécnica, 

sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 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$ 12.000,00 (doze mil reais) e 

a inexigibilidade do débito de R$ 45,44 (quarenta e cinco reais e quarenta 

e quatro centavos), determino de ofício a modificação do valor de causa 

para R$ 12.045,44 (doze mil quarenta e cinco reais e quarenta e quatro 

centavos). Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos morais promovida por Benedito Cesário Pereira 

em face de Claro 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$ 45,44 (quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), 

gerado pelo contrato nº 804644024, inscrita em 10/05/2016. 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. A requerida por seu turno, informou 

que adotou todas as medidas para a verificação dos pressupostos de 

validade do ato jurídico, que a negativação é devida, tendo em vista que o 

reclamante era usuária da conta/linha vinculadas ao seu CPF , conta 

nº804644024, linha de acesso nº (65) 9201-0956, habilitada em 

12/10/2009 e cancelada por inadimplência da fatura vencida no dia 

15/01/2016 no valor da ora anotação e decorrente do uso regular da 

referida linha, e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação de 

reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos e a condenação 

da reclamante em litigância de má fé. O Reclamante não impugnou a peça 

contestatória e documentos juntados pelo reclamada de forma que não 

vislumbrando portanto direito a ser acolhido. 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. A análise 

dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do 

disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito,juntando Termo de Adesão de Pessoa Física para Plano Pós Pagos 

devidamente assinado pelo reclamante, cuja assinatura é idêntica ao 

documento de identidade e aos demais documentos apresentados na a 

inicial, corroborados por demais documentos representados por extratos e 

telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo prova da 

contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação 

contratual entre as partes, e, via de consequência, que a inserção do 

nome do reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que a reclamada comprovou a relação contratual entre as partes 

e a origem da dívida, portanto improcedentes os pedidos. Imperioso 

mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta está no agir da 

Reclamante, que na tentativa de se eximir de suas obrigações induziu em 

erro este juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a 

litigância de má-fé prevista no artigo 80 do NCPC. Eis o entendimento 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE 

IMPROCEDENCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. 

BAIXA DO FEITO EM DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS 

AUTOS: As provas produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o 

artigo 333, II, do Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor 

o alegado pelo requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. 

Inviabilidade de condenação do procurador da parte. Precedentes desta 

Corte e do Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO 

RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima 

Costa, Julgado em 08/10/2013)” DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, OPINO pela rejeição das preliminares e 

no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. OPINO 

pela condenação da parte Reclamante, por alterar a verdade dos fatos, à 

pena de litigância de má-fé em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertido em 

favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do NCPC. Do mesmo 

modo, OPINO pela condenação da parte reclamante, na forma do artigo 55 

da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), levando-se em conta os critérios do 

art. 85, § 2º e incisos do NCPC. INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. 

RETIFICO de Ofício o valor da causa para R$ 12.045,44 (doze mil quarenta 

e cinco 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 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, 22 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: 1000693-19.2017.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA 

BOMDESPACHO DOS SANTOS SAMPAIO DA SILVA 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 nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

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 PARCIAL 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 
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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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – PERÍCIA Em 

contestação, a empresa Reclamada alegou a incompetência deste Juizado 

para processamento da causa, ao argumento de se tratar de matéria 

complexa, que dependeria de realização de prova pericial grafotécnica, 

sendo que a arguição não comporta acolhimento, uma vez que o conteúdo 

probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide, além de que em 

sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, 

desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 

9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada ( opino). 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$ 154,24 (cento e cinquenta e quatro reais e 

vinte e quatro centavos), determino de ofício a modificação do valor de 

causa para R$ 10.154,24 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte 

e quatro centavos). Passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são 

improcedentes. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos 

c.c. indenização por danos morais promovida por Marcia Bomdespacho 

Dos Santos S. Da Silva em face de Claro 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$ 154,24 (cento e cinquenta e 

quatro reais e vinte e quatro centavos), gerado pelo contrato nº 

156894816, ocorrência em 19/01/2016. Contudo, esclareceu que o débito 

é indevido e que não deve nada a 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, 

que a negativação é devida, tendo em vista que o reclamante era usuária 

da conta/linha vinculadas ao seu CPF , e possui habilitada sob sua 

titularidade, os terminais de nº 65-9261 0540 referente a conta nº 

156894816, ativa em 07/12/2014, no plano CONTROLE cancelada por 

inadimplência da fatura vencida no mês de fevereiro/2016 no valor da ora 

anotação e decorrente do uso regular da referida linha, e diante destes 

fatos, entende que inexiste a obrigação de reparar o dano, requerendo a 

improcedência dos pedidos e a condenação da reclamante em litigância de 

má fé. O Reclamante impugnou a peça contestatória e documentos 

juntados pelo reclamada mas não vislumbrando portanto direito a ser 

acolhido. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que a Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, juntando Termo de Adesão de Pessoa 

Física para Plano Pós Pagos-SMP devidamente assinado pelo reclamante, 

cuja assinatura é idêntica ao documento de identidade e aos demais 

documentos apresentados na a inicial, corroborados por demais 

documentos representados por extratos e telas unilaterais com dados 

pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus serviços. 

Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via 

de consequência, que a inserção do nome do reclamante é devido, 

devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com relação 

aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos morais 

pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a reclamada 

comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da dívida, 

portanto improcedentes os pedidos. Por fim em relação ao Pedido de 

Litigância de Má fé deve ser indeferido 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 rejeição das 

preliminares e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA formulados na inicial, 

determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta 

decisão. INDERIDO o Pedido de Litigância de Má Fé da reclamada. 

INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita. RETIFICO de Ofício o valor da 

causa para R$ 10.154,24 (dez mil cento e cinquenta e quatro reais e vinte 

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. 

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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-87.2016.8.11.0024

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:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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: 

1000445-87.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JÚLIA JANE BRANDÃO 

MARTINS GARCIA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Passo à análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são parcialmente procedentes. A autora ajuizou a vertente ação de 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em face de ITAU 

UNIBANCO HOLDING S.A, ambos devidamente qualificados, discutindo, em 

síntese, a taxa de adiantamento ao depositante. Alega a autora que em 

01/10/2012 realizou contrato ode prestação de serviços e expressou que 

não queria o serviço fornecido, porém alega que a parte reclamada 

continuou aplicando a taxa em suas transações. A reclamada por outro 

turno alega que existe contratação da taxa no ato de adesão ao pacote de 

tarifas da conta MAXI CONTA ITAU, defendeu, ainda, a legalidade dos 

encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes na inicial. 

Pois bem. Prefacialmente, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou 

entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo 

instituições financeiras. É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 

297 do mencionado sodalício: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras” O caso em apreço, consoante 

reiterada jurisprudência, é indene de dúvidas, de consumo, isso porque a 

Requerida como prestadora de serviço é parte não vulnerável na relação 
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de consumo, tem a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos exatos 

termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista. 

Verifica-se, por outro lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, 

se resumem à pretensão de declaração de nulidade das cláusulas 

contratuais que, supostamente, ensejaram obrigações iníquas. No ponto, 

para esse desiderato, vale fixar a premissa de que, segundo a Súmula n. 

381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de 

ofício, da abusividade das cláusulas.” Inicialmente, não há possibilidade de 

cancelar a conta corrente, pois demanda verificação junto à financeira 

sobre possíveis pendências, assim como não existe nos autos 

fundamentos suficientes para determinar a declaração de inexistência de 

todas as taxas de manutenção da conta Itau Uniclass. Insta ressaltar que 

a parte autora utilizou a conta por anos, devendo pagar por seus 

encargos costumeiros, dessa feita, indefiro a pretensão. Aliás, é certo 

que incumbe à parte demandante apresentar, com dados concretos, as 

condutas abusivas perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de 

forma clara e objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser 

exorbitante. O Adiantamento a Depositante é um serviço de conveniência, 

para você fazer uma transação quando não tiver saldo em conta ou caso 

já tenha usado seu limite de cheque especial, a instituição financeira faz 

uma análise emergencial de crédito e, se aprovada, adianta o dinheiro 

suficiente para cobrir a transação. A autora acostou aos autos contrato 

de prestação de serviço de AD – Adiantamento de Depositante Pessoa 

Física no Id n° 1946383, que consigna expressamente que a autora não 

possuía desejo de aderir ao serviço, conforme trecho alinhavado. “ (X) 

Não desejo o serviço”. E também insistiu por um longo período através de 

comunicação por e-mail (2014 e 2015) para que a empresa realizasse o 

cancelamento do serviço que não foi contratado. Na hipótese dos autos, 

não restou comprovada a contratação da tarifa de adiantamento do 

depositante, sendo assim, abusiva a sua cobrança. REVISÃO DE 

CONTRATO – ENCARGOS FINANCEIROS – PACTA SUNT SERVANDA – 

RELATIVIZAÇÃO – ÔNUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – 

MANUTENÇÃO CONTRATUAL – ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA - 

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. O respeito a autonomia do contrato, 

consistente no princípio da pacta sunt servanda, encontra-se relativizado, 

possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Os artigos 130 e 131 

do CPC consagram o princípio do livre convencimento motivado. Não há 

falar em cerceamento de defesa quando o julgador, motivadamente, 

considera desnecessária a produção de prova mediante a existência, nos 

autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. 

Inexistindo abusividade nos juros remuneratórios, uma vez verificada a 

compatibilidade com a média indicada pelo BACEN para a espécie, há que 

se manter o percentual contratado, ao entendimento solidificado pela 2ª 

Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. A capitalização em 

periodicidade inferior à anual é admitida para os contratos celebrados a 

partir de 31 de março de 2000 (MP nº 1.963-17/2000, reeditada pela MP 

2.170-36), o que se observou na espécie, de modo que a simples 

“previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa 

efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS). Inexistindo 

comprovação da pactuação, não há direito para a cobrança de tarifa de 

adiantamento a depositante. (Ap 25395/2015, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015) A parte autora comprovou 

as retenções indevidas, sendo certo que cabe a repetição de indébito dos 

valores cobrados a partir de 01/10/2012 . Ressalta-se ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro - 

Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade da reclamada, ainda que objetivamente, 

no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si 

só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral pela 

cobrança de produto manifestamente negado pela autora. Assim, sendo 

desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se 

extrai da só verificação da conduta indevida da reclamada. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 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 Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

CONDENAR a parte reclamada a pagar 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). DETERMINAR a suspensão 

dos descontos relativos à TAXA DE ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE, 

no prazo de 10 (dez) dias; RESTITUIR a autora o valor das parcelas 

comprovadamente debitadas desde 01/10/2012, a título de repetição de 

indébito, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e 

acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a 

partir da citação, na forma dobrada. Outrossim, INDEFIRO o cancelamento 

da conta corrente da autora, assim como a declaração de inexistência de 

todas as taxas de manutenção da conta Itau Uniclass . 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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

CATIA MARIA NEVES CANDIDA PAIXAO OAB - MT18854/O (ADVOGADO)
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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: 

1000267-07.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ENIEZEL LEITE FERNANDES 

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 inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, razão pela qual, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito se encontra 

devidamente instruído para julgamento. Inexistindo questão preliminar, 

passo à análise do MÉRITO. A execução se encontra satisfeita, a extinção 

é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente solucionado. As partes transigiram, a 

reclamada realizou pagamento em juízo e a reclamante levantou o 

montante através de Alvará Eletrônico n° 337832-2 / 2017. Sobre o tema 

existem inúmeros julgados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

(CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – ACORDO FIRMADO NOS AUTOS – 

PARCELAS ADIMPLIDAS PELO DEVEDOR – OBRIGAÇÃO SATISFEITA – 
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EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II E III DO CPC) – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo acordo entre as partes quanto à 

quitação de saldo devedor de contrato bancário, e sendo o devedor 

adimplente nos termos acordados, a extinção da execução é medida que 

se impõe. Segundo dispõe o art.924,II e III, do Código de Processo Civil, 

extingue-se a execução pela satisfação da obrigação ou quando o 

executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, 

dentre os quais, a transação. (Ap 58612/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017) 

________________________________________ APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO 

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 924,II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

RECURSO DESPROVIDO. Conforme estabelece o artigo 924,II do Código de 

Processo Civil extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. 

(Ap 22177/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 

07/06/2017) No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da dívida, considerando que os valores se encontram 

devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é medida que 

se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com a resolução de mérito e por 

tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 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, 23 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito
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REGINA DELIBERAI TREVISAN (REQUERIDO)

VERA LUCIA SOARES GOMES (REQUERIDO)

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY (REQUERIDO)

LUIZ RENATO DE BARROS BAMBIRRA (REQUERIDO)

HILTON GIOVANI NEVES (REQUERIDO)

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: 

8010034-47.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IZONILDES PIO DA SILVA 

REQUERIDO: ZAIRA DE MELO PEREIRA, ADVAIR ALVES BATISTA, 

REGINA DELIBERAI TREVISAN, VERA LUCIA SOARES GOMES, 

CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT GERMANY, LUIZ RENATO DE BARROS 

BAMBIRRA, HILTON GIOVANI NEVES Vistos etc. A parte reclamante 

requereu a desistência através de petição no ID 9558017 por ter 

distribuído o processo na plataforma errada (PROJUDI). Referente o 

assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado 

Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias 

Recorrido: Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. 

ENUNCIADO 90 DO FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte 

requerente, 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, salvo quando houver indícios de 

litigância de má-fé ou lide temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO 

Dispensado o relatório. Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado 

interposto contra sentença que não analisou o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte requerente e julgou improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. A parte requerente peticionou (evento 12) 

informando a desistência da ação. De acordo com o enunciado 90 do 

FONAJE “A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver 

indícios de litigância de má-fé ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). No caso em análise, o pedido de 

desistência não foi apreciado. Houve, assim, omissão no decisum quanto 

ao pedido formulado pela parte requerente, sendo imperiosa a 

homologação da desistência, nos termos do enunciado acima transcrito. 

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença e a consequente 

homologação da desistência. Diante do exposto, dou provimento ao 

recurso para desconstituir a sentença e homologar o pedido de 

desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 188280520168110001/2016, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 17/08/2016, Publicado no DJE 

17/08/2016)”. A desistência da ação é instituto de cunho nitidamente 

processual, não atingindo, em regra, o direito material objeto da ação. 

Quando o autor desiste da ação ele exercita uma faculdade processual, 

deixando incólume o direito material, tanto que descompromete o Judiciário 

de se manifestar sobre a pretensão de direito material (FUX, Luiz. Curso 

de Direito Processual Civil. 4ª ed., São Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos 

termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a 

desistência da ação somente produz seus efeitos após a homologação 

Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO 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. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

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 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 23 de 

Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000726-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO CAMARGO NOGUEIRA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (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: 1000726-09.2017.8.11.0024 REQUERENTE: FABIO CAMARGO 

NOGUEIRA SOUZA REQUERIDO: CLARO S/A SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a 

apresentação de documentos comprobatórios e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: “...Vistos etc. o promovente, na pessoa de seu 

advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 321 

Intime-se do CPC, traga aos autos o comprovante de endereço atualizado, 

em seu nome, ou em nome de terceiro com o qual possua alguma relação 

jurídica devidamente comprovada por documentos (certidão de 

nascimento, casamento, contrato de locação e etc.) que deverá ser 

juntado aos autos, para o cumprimento do requisito do art. 319, II, do CPC, 

sob pena de indeferimento da inicial” O promovente não acostou aos autos 
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o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, 

senão vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o 

prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte promovente, mesmo sendo devidamente intimada 

por meio de seu advogado. Chapada dos Guimarães-MT, 11/01/2018. 

Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, 

não há motivos para que este processo continue tramitando, notadamente 

quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no 

artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino 

pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000615-25.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE (REQUERIDO)

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: 

1000615-25.2017.8.11.0024 REQUERENTE: SILVANA APARECIDA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: EDUARDO ROBERTO JABRA ANFFE Vistos etc. A 

parte reclamante requereu a desistência através de petição no ID 

9969544. Referente o assunto a Turma Recursal de Mato Grosso já 

definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: Banco Bradescard 

S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO 

APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 

HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO FONAJE. 

RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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 

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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 24 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010261-71.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA ALMEIDA ALBERNAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

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: 

8010261-71.2016.8.11.0024 REQUERENTE: MARCIA APARECIDA ALMEIDA 

ALBERNAZ REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS 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. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovação da hipossuficiência nos autos. 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 autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes 

em parte. Trata-se de ação indenizatória promovida em face de SKY 

BRASIL SERVIÇOS LTDA, em síntese, aduziu que contratou os serviços 

da reclamada com valor mensal de R$ 122,90 (cento e vinte e dois reais e 

noventa centavos), contudo a partir do dia 02/11/2015 o sinal parou de 

funcionar, ou seja, a requerente não tinha acesso a nenhum canal de seu 

pacote, pois estava sem sinal. Alega que diante disso a requerente fez 

diversas ligações reclamando e solicitando assistência técnica e que 

nunca houve a visita técnica e nem a resolução do problema da 

requerente e depois de tantos aborrecimentos e transtorno foi solicitado o 

cancelamento da assinatura. A reclamada alega na contestação acostada 

no ID n° 1166729 que o serviço não foi instalado por inércia da autora. 

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 
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afirmado que a culpa é da autora, ela apresenta uma defesa confusa, a 

alegação da promovente é que o sinal “caiu”, não que não tinha os 

serviços. Insta pontuar que a defesa não combateu as alegações da 

autora. Nesse sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define 

fornecedor como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como 

atividade habitual o fornecimento de produtos e serviços. Com efeito, pela 

análise documental trazida aos autos, é possivelmente perceber a má-fé 

da reclamada em negar, peremptoriamente, a cumprir a oferta anunciada e 

acordada entre as partes, ou seja, fornecimento de sinal de TV a cabo. 

Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO - TV POR ASSINATURA - BLOQUEIO INDEVIDO DO SINAL - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - 

INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. O artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, 

fundada na teoria do risco da atividade. 2. Se o consumidor, mesmo tendo 

quitado a fatura em 09/01/2014 por meio diverso do contratado (boleto), 

tem o sinal de transmissão de TV por assinatura bloqueada indevidamente, 

em 12/01/2014, inegável a falha na prestação do serviço, o que gera a 

obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos 

transtornos e aborrecimentos sofridos, especialmente se houve 

reclamação administrativa no PROCON e nesta ação a recorrente fora 

revel. 3. A sentença que condenou a Recorrente pagar a quantia de R$ 

4.000,00, a título 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. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. (Turma 

Recursal Única do Mato Grosso, Recurso Inominado 

0014433-38.2014.811.0001, julgamento em 05/09/2014). Ora, se a 

reclamada utiliza como um dos fatores atrativos ao consumidor com 

ofertas tentadoras, e a sua recusa em se abster de cobrar por serviço 

não prestado, cria, sim, danos morais porquanto faz com que este suporte 

constrangimentos indevidos. Ademais, diversas foram às tentativas da 

reclamante em ver solucionado o seu problema, entretanto, como pólo 

mais forte, a reclamada se negou a prestar tal auxílio ignorando as regras 

consumeiristas e causando à autora profundo dissabor. Todo esse 

desgaste suportado pela reclamante, até o dia de hoje, vem corroborar o 

descaso pelo qual a reclamada se utiliza para se relacionar com seus 

consumidores. Sendo assim, agiu a reclamada de má-fé, em nítida conduta 

ilícita e contrária aos ideais principiológicos do CDC. No tocante ao dano 

moral, este surge no instante em que o ser humano suporta um 

constrangimento que não lhe era exigível razão pela qual absorve a dor 

interna desnecessariamente. O simples desgosto em razão de 

acontecimentos corriqueiros, seja por circunstância interna ou externa, 

não é capaz de, por si só, ensejar a pretensa reparação. Havendo falha 

na prestação do serviço, os danos morais devem ser ressarcidos, quanto 

ao pedido de danos morais, entendo pela procedência, porque a 

promovente demonstrou que buscou solucionar a situação 

administrativamente e não obtém êxito, assim, a falta de presteza da parte 

promovida com certeza gerou-lhe mágoa e transtornos que não são 

confundíveis com o mero aborrecimento do cotidiano. Para fixação do 

valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada 

caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da 

lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, 

a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. Assim 

comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela 

reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 

sem olvidar a condição econômica da reclamante e do reclamado, arbitro a 

indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), levando-se 

em conta a extensão do dano e as condições financeiras da reclamante e 

da reclamada. Ademais, mostra-se justo porquanto atende o caráter 

repressivo da fixação indenizatória já que inibirá de cometer outros ilícitos 

perpetrados na mesma forma praticada. 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). Outrossim, INDEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 23 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR MOREIRA VIEGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT0018555A 

(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: 

1000030-07.2016.8.11.0024 REQUERENTE: VALTEIR MOREIRA VIEGA 

REQUERIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

Vistos em sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e 

morais, em que a parte reclamante afirma que houver recusa do plano de 

saúde para realização de cirurgia na sua filha menor de idade. Aduz que 

se sentiu inconformado com a negativa do plano de saúde e requereu 

indenização . A demanda se trata de supressão de direitos de sua filha de 

realizar cirurgia, tendo em vista a taxatividade do art. 8º, caput , L. 

9099/95: Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta 

Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as 

empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. O caso em 

questão envolve diretamente a representação de um menor de idade, a 

questão necessita de tratamento especial, ademais, no Juizado Especial 

Cível não se tem a presença de um membro do Ministério Público, cuja 

função é fiscalizar a lei, nesse caso, em defesa do melhor interesse do 

menor. Pois bem. O artigo 48, inciso VI, do Código de Processo Civil, 

dispõe que: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; Desta feita, 

verifica-se que a questão envolve direito de menor, necessitando de 

interveniência para deslinde da controvérsia, não cabendo a tramitação no 

juizado. Nesse sentido, verbis: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. 

LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO PELO DEMANDANTE DE INGRESSO VIA 

INTERNET PARA SER USUFRUÍDO POR SUA FILHA. DANO MORAL QUE É 

PRÓPRIO DA PROLE, NÃO PODENDO SER PROPOSTO PELO GENITOR. 

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71002668077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 31/03/2011) Ademais, no sistema dos 

Juizados Especiais, o menor incapaz não pode figurar como parte, 

tampouco se admite a sua representação. DISPOSITIVO Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, acolho as preliminares suscitadas, 

opino pela determinação da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado 

Especial para processar e julgar o feito, por envolver suposta supressão 

de direitos de incapaz, e, em consequência, julgo EXTINTO o feito sem 

resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem 

cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz 
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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, 23 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-85.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GREGORIO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (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: 1000320-85.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUIZ GREGORIO DA 

CONCEICAO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a 

apresentação de documentos comprobatórios e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: “Desse modo, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

juntar o demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, SPC e SERASA), bem como acostar aos autos 

comprovante de endereço em seu nome, sob pena de extinção 

processual.” O promovente não acostou aos autos o documento 

solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, senão 

vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo 

legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da 

parte promovente, mesmo sendo devidamente intimada por meio de seu 

advogado. Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. 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 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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010372-55.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE DAS NEVES BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 02611253110 (EXECUTADO)

KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT0004907A (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: 

8010372-55.2016.8.11.0024 EXEQUENTE: ROSANE DAS NEVES BARROS 

EXECUTADO: KEILA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS , KEILA 

CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS 02611253110 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 encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do excipiente são 

improcedentes. A excipiente alega matéria de ordem pública, em síntese 

aduz que sustou os cheques executados por conta de descumprimento 

contratual, alega que o contrato firmado foi verbal e que as fotografias 

contratadas não foram entregues. Existem questões e matérias que 

podem ser arguidas e conhecidas de ofício a qualquer tempo pelo juiz. 

Tais matérias são as chamadas de matérias de ordem pública, que não 

podem ser atingidas pela preclusão. Sendo assim, quando instaurada uma 

relação processual de execução, de maneira esporádica pode ocorrer a 

possibilidade de erro no juízo de admissibilidade. Consequentemente, não 

se atendendo os requisitos essenciais para a execução do título — 

liquidez, certeza e exigibilidade — e não observando as matérias relativas 

à admissibilidade, não é correto o executado sofrer qualquer tipo de 

constrição patrimonial para posteriormente poder alegar a carência do 

título, ou sendo detectado o vício menos evidente já quando esgotado o 

prazo para se defender, o executado não os possa alegar. Nesses 

casos, é utilizado uma petição simples, consequência de uma elaboração 

doutrinária chamada de exceção de pré-executividade, também 

classificada como defesa endoprocessual. Todavia no presente caso a 

parte alega matéria de ordem pública em uma situação que não condiz com 

os requisitos do instrumento processual, alega que a houve 

descumprimento comercial e que sustou os cheques por esse motivo, 

porém não junta contrato, alega que a negociação foi verbal demandando 

dilação probatória para apuração. Sabe-se que o cheque é titulo de 

crédito, previsto na Lei 7.357/85, que, por sua natureza, possui as 

seguintes características: · Literalidade: a obrigação encontra limites de 

acordo com o que está escrito no título; · Cartularidade: quem possui o 

título, ou seja, a cártula, poderá exigir o cumprimento do direito nela 

documentada; · Autonomia: que confere circulação ao título, pois fica 

desvinculado ao negócio jurídico que o originou, não podendo uma das 

partes invocar fatos ligados aos obrigados anteriores; · Abstração, onde 

os problemas da relação fundamental não podem afetar terceiros de 

boa-fé. Ademais, de acordo com o art. 906 do Código Civil e art. 25 da Lei 

do Cheque, não pode o demandado opor ao portador do cheque as 

exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, salvo se o 

adquirente do título tiver agido de má-fé, no entanto, está não restou 

comprovada nos presentes autos. Outrossim, em face da citada 

autonomia e cartularidade do cheque, não é necessária a declinação da 

causa debendi relativamente ao título prescrito para a sua cobrança, uma 

vez que partilho da tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, que 

considera desnecessária a indicação da relação jurídica originária do 

título, mesmo nos casos em que a ação tenha sido proposta após o biênio 

previsto no artigo 61 da Lei nº. 7.357/85. Nesse viés, tenho que não há 

necessidade quanto à indicação da causa debendi, bem como, que tendo 

o título circulado opera-se o fenômeno da abstração, não merecendo 

prevalecer às alegações de que não cumpriu o negócio com o requerente, 

pelo próprio principio da cartularidade. Sem maiores delongas, como 

exposto acima, o título goza de autonomia e independência em relação ao 

negócio que originou sua emissão. Assim, não resta alternativa senão 

reconhecer como devido o valor fundado nos cheques, a improcedência 

dos pedidos da exceção manejada é medida imperiosa. DISPOSITIVO 

Posto isso, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

exceção de pré-executividade. INTIME-SE o executado para pagamento da 

determinação judicial no valor corrigido no prazo de 03 (três) dias, 

ressaltando que deverá ser dada prioridade para o pagamento em dinheiro 

com fito no melhor deslinde da controvérsia. Citada a parte devedora e 

não efetuado o pagamento no prazo assinalado, proceda-se à penhora, 

avaliação e remoção de tantos bens quantos bastem para a satisfação do 

crédito exequendo (artigo 831 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 
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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 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, 23 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-03.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1000513-03.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JONAS PINHO DE 

LARA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, 

nota-se que a parte autora fora devidamente intimada para efetuar a 

apresentação de documentos comprobatórios e emendar a inicial, nos 

seguintes termos: “Desse modo, converto o julgamento em diligência e 

determino a intimação da parte autora para, no prazo de 10 dias, juntar o 

demonstrativo de negativação emitido pelo órgão em que consta a 

restrição (SCPC, (dez) SPC e SERASA), bem como emendar a inicial 

quanto ao valor de causa, especificando os valores pretendidos em cada 

pedido, sob pena de extinção processual.” O promovente não acostou aos 

autos o documento solicitado, portanto o autor NÃO atendeu ao chamado 

judicial, senão vejamos: Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação da parte promovente, mesmo sendo devidamente intimada 

por meio de seu advogado. Chapada dos Guimarães - MT, 09 de Fevereiro 

de 2018. Madalena de Moraes Savassa Neves Gestor(a) Judiciário(a) 

Desta forma, não há motivos para que este processo continue tramitando, 

notadamente quando aquele que mais deveria ter interesse em seu término 

permaneceu desatento ao chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e 

com fulcro no artigo 485, I c/c artigo 486, § 2º do Novo Código de 

Processo Civil, opino pelo INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o 

autor não promover a diligência que lhe competir. Sem custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. 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 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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-60.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON ANDRADE DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1000009-60.2018.8.11.0024 REQUERENTE: JOILSON ANDRADE 

DE CAMPOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando o conjunto fático probatório 

apresentado, tenho que a presente reclamação desafia a extinção, sem 

resolução do mérito, ante a contumácia da parte autora. Devidamente 

intimada, a parte reclamante deixou de comparecer a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, deixar de comparecer 

pessoalmente à sessão de conciliação ou a audiência de instrução e 

julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE, entende que o 

comparecimento pessoal da parte a audiência é obrigatório. Assim sendo, 

não tendo comparecido a audiência de conciliação e tampouco 

apresentado justificativa plausível, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

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 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

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. 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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000512-18.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PINHO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (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: 1000512-18.2017.8.11.0024 REQUERENTE: JONAS PINHO DE 

LARA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 8763183, conforme se denota: 

“JONAS PINHO DE LARA, devidamente qualificado nos supra 

referenciado, através de seu Advogado que esta sub assina, vem com a 

devida vênia à presença de Vossa Excelência, REQUERER a desistência 

da presente ação e consequentemente o arquivamento definitivo, nos 

moldes do art. 3º da Lei 9.09/95 c/c art. 485, VIII, do NCPC., face da 

necessidade de realização de perícia judicial grafotécnica, posto que a 

Reclamada apresentou documentos que constam assinaturas e o 

Reclamante nega ter assinado qualquer contrato com a Reclamada motivo 

pelo qual vai discutir o débito na justiça comum.”. Nos termos do estatuído 

no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, 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, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 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, 23 de fevereiro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 377 de 617



Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-81.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO ROBERTO BORGES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA OAB - MT20310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (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: 

1000426-81.2016.8.11.0024 REQUERENTE: AUGUSTO ROBERTO BORGES 

- ME REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JULIAR COMERCIO 

ATACADISTA LTDA - EPP Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado 

da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. PRELIMINAR O 

reclamado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A alega que é ilegítimo para 

configurar no polo passivo da demanda, compulsando os documentos 

vislumbro que a instituição financeira é denominada como “apresentante” 

do protesto discutido em juízo, dessa feita, tem responsabilidade sobre a 

suposta inserção indevida do protesto. Rejeito a preliminar. DESISTÊNCIA 

O reclamante requereu a desistência do feito contra JULIAR COMERCIO 

ATACADISTA LTDA - EPP. Defiro a desistência pleiteada. 

ADMISSIBILIDADE Da admissibilidade da empresa pleitear em juízo está 

estabelecida na Lei nº 9.099/95 em seu artigo 8° conforme redação 

abaixo: § 1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado 

Especial: II - as pessoas enquadradas como microempreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; A autora é empresária 

individual, nos termos da documentação acostada a exordial fica 

evidenciado que não há vícios quanto a Microempresa configurar como 

parte reclamante no polo ativo da demanda. Passo a análise do MÉRITO. 

FUNDAMENTO E DECIDO A promovente é empresa com sede na Comarca, 

aduz que no dia 09/05/2016 a requerente foi notificada pelo 2º Serviço 

Notarial e Registral de Chapada dos Guimarães que havia um título no valor 

de R$ 1.826,00 (um mil, oitocentos e vinte e seis reais - Protocolo nº 

28320), que estava sendo protestado pelo Banco Santander S.A, cujo 

cedente era a empresa Juliar Comercio Atacadista Ltda. O autor alega que 

no dia 06 de Junho de 2016, a requerente recebeu nova notificação de um 

outro protesto no mesmo valor do anterior, R$ 1.826,10 (um mil, oitocentos 

e vinte e seis reais e dez centavos – Protocolo nº 28412), no qual foi 

apresentado pelo Banco Santander S.A, cujo cedente era o mesmo, qual 

seja, Juliar Comercio Atacadista. Em síntese, argumenta que é vítima de 

fraude e que nunca teve relação contratual com a referida empresa. 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 suposto dano. Compulsando os autos 

verifico que a reclamada não compareceu à audiência de conciliação, 

muito embora tenha sido citada para o ato, apresentou apenas a defesa, 

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. 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 documento assinado. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Logo, restam 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. O autor aduz que os 

protestos estão suspensos no ato de ingresso da ação judicial, o que 

demonstra que não há danos à honra da empresa. No que se refere ao 

pedido de indenização por dano moral, vê-se que inexistem nos autos 

elementos suficientes a caracterizar a violação da honra objetiva da parte 

requerente. Neste sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO 

DE CONTA ATRAVÉS DE BOLETO GERADO PELA INTERNET. BANCO QUE 

NÃO RECEBEU O VALOR DEBITADO. BOLETO ADULTERADO. QUEBRA 

DE SEGURANÇA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. FRAUDE. 

VULNERABILIDADE DO SISTEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE DESDE QUE O ILÍCITO OFENDA A HONRA OBJETIVA DA 

EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À REPUTAÇÃO DA 

PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 

DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (...). 2. No que 

tange ao pedido de danos morais, não assiste razão ao reclamante. Isto 

porque, é possível que a pessoa jurídica sofra danos morais e seja 

indenizada por isso (súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça). Contudo, 

referido dano não se presume, sendo necessário que a pessoa jurídica 

comprove a ofensa à sua honra objetiva. Em que pesem as alegações de 

dano da parte autora, em nenhum momento restou comprovado que a 

honra objetiva da pessoa jurídica foi afetada. Em sua inicial, a parte 

apenas alega a existência de ofensa moral diante do erro bancário. (...) 

esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER E 

NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do voto. (TJPR - 2ª 

Turma Recursal - 0006083-93.2015.8.16.0031/0 - Guarapuava - Rel.: 

Manuela Tallão Benke - - J. 13.11.2015). Nesse contexto, os direitos da 

personalidade são “imanentes” à pessoa humana, podendo ser em certas 

situações extensíveis às pessoas jurídicas, mas nunca aqueles direitos 

cuja própria existência esteja direta e indissociavelmente ligada à 

personalidade humana. Assim, não sendo a pessoa jurídica titular de 

“honra subjetiva” , mas sendo titular de honra “objetiva” .Trata-se de 

“honra objetiva” da pessoa jurídica, que é distinta da honra subjetiva dos 

indivíduos que a compõem. Aqueles danos que podem ser causados 

exclusivamente à honra subjetiva “não” podem ser experimentados pela 

pessoa jurídica, tais como, angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, 

dignidade, humilhação, autoestima, desestabilidade emocional, desconforto 

etc. Isto porque, a pessoa jurídica “não” é titular de corpo ou psiquismo, 

não sendo capaz, portanto, de experimentar dor ou emoção. A distinção 

entre honra subjetiva e honra objetiva para fins de indenizabilidade de 

dano moral da pessoa jurídica já foi feita em paradigmático acórdão do 

Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do ministro Ruy Rosado de 

Aguiar. Deste modo, a verdadeira quaestio iuris não é saber “se” a pessoa 

jurídica pode experimentar dano moral, o que já é matéria, inclusive, 

sumulada (STJ 227: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”), mas, sim, 

“quando e como” ela pode sofrer dano moral. E, em se tratando de pessoa 

jurídica, o “dano moral” sempre será “objetivo” e nunca subjetivo, haja 

vista, como dito, não ser ela titular de honra subjetiva, e apenas e tão 

somente de honra objetiva. Logo, os elementos constantes dos autos não 

são suficientes para deferimento do pleito a título de danos morais para a 

pessoa jurídica. DISPOSITIVO Diante do exposto, declaro a revelia, com 

fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inaugural, RECONHECER a inexigibilidade do protesto de protocolo 

nº 28320 e protocolo nº 28412. DEFIRO a desistência pleiteada e 

determino a exclusão da parte JULIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA – 

EPP do polo passivo da demanda. Outrossim, INDEFIRO a pretensão 
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indenizatória. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 23 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-57.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO CORREA PACHECO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (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: 

1000447-57.2016.8.11.0024 REQUERENTE: HELIO CORREA PACHECO 

FILHO REQUERIDO: CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA, CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Inexistindo preliminares, passo ao exame de 

MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. O 

Reclamante afirma que possui um contrato de cartão, das Lojas Gabriela, 

alega que possuía o cartão em 2010 e após o vencimento, supostamente, 

não recebeu outra via do cartão. Aduz que recebeu faturas que não 

concorda, alegando que não contratou. Alega que realizou pagamento da 

fatura com vencimento em 01/04/2016 no valor de R$ 260,41 (duzentos e 

sessenta reais e quarenta e um centavos) e que não realizou o 

pagamento com vencimento em 01/05/2016. Alega que recebeu no mês de 

agosto uma notificação informando que o inadimplemento dessa dívida 

resultou na inscrição no cadastro de inadimplentes do SPC. O Reclamante 

reconhece que consta em aberto o pagamento da segunda parcela, porém 

pede a exclusão de serviços não contratados seguro emprego premiável, 

seguro perda roubo, seguro proteção. A reclamada alega que não tem 

direito de indenizar a parte referente à questão discutida nos autos. 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 a culpa é da autora, ela apresenta uma defesa confusa, 

insta pontuar que a defesa não combateu as alegações da autora. Nesse 

sentido, dispõe o artigo 3° da lei n° 8.078/1990 que define fornecedor 

como toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou 

estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. Em resumo, é aquele que tem como atividade 

habitual o fornecimento de produtos e serviços. Verifica-se, por outro 

lado, que os pedidos da petição inicial, basicamente, se resumem à 

pretensão de declaração de nulidade das cobrança que, supostamente, 

ensejaram obrigações iníquas. Aliás, é certo que incumbe à parte 

demandante apresentar, com dados concretos, as condutas abusivas 

perpetradas pela demandada, inclusive, elencando de forma clara e 

objetiva o índice utilizado para cada encargo que julga ser exorbitante. O 

promovente pediu a exclusão de serviços não contratados seguro 

emprego premiável, seguro perda roubo, seguro proteção, tentou acordo 

no PROCON e empreendeu esforços para ver a situação solucionada, 

todavia a reclamada se manteve inerte a todos os esforços. Na hipótese 

dos autos, não restou comprovada a contratação dos seguros cobrados, 

sendo assim, abusiva a sua cobrança. A turma recursal já definiu: 

EMENTA RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA 

INDEVIDA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. CONDUTA REITERADA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO 

DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO. Parte recorrente que não 

comprovou a legitimidade das cobranças que efetuou, ônus processual 

que lhe competia (art. 373, II do NCPC). Configura conduta ilegítima, 

ensejadora de indenização por danos morais, a cobrança reiterada de 

valores não devidos, ainda que não tenha ocorrido a inscrição do nome do 

consumidor nas entidades de proteção ao crédito, porquanto a empresa 

não solucionou o problema extrajudicialmente. Para a fixação de 

indenização por danos morais, deve o magistrado levar em conta as 

condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa da parte requerida para a ocorrência do evento, não 

havendo justificativa para a redução do quantum arbitrado quando 

observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que 

se mostra adequada para o caso concreto. Sentença mantida. (Número: 

440111220158110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 01/06/2016) A parte autora comprovou as cobranças 

indevidas, ressalta-se ainda, o posicionamento jurídico adotado pela 

Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: 

Dano moral puro - Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, 

perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e 

nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de 

indenização. (STJ 4ª T. Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 

34/285) Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da reclamada, 

ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela 

reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de 

indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, 

inciso X, da Constituição Federal. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral pela cobrança de produto manifestamente 

negado pela parte autora. Assim, sendo desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da só verificação da conduta 

indevida da reclamada. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 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 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para CONDENAR a parte 

reclamada a pagar 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). DETERMINAR a revisão das faturas com a 

exclusão dos serviços de seguro emprego premiável, seguro perda roubo, 

seguro proteção não contratados pelo autor, no prazo de 10 (dez) dias; 

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 

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, 23 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000288-17.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANASTACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CONCEICAO PAULO OAB - MT0015886A (ADVOGADO)

WAGNER LUIZ RIBEIRO ROCHA OAB - MT0015880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 1000288-17.2016.8.11.0024 REQUERENTE: PAULO 

ANASTACIO DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES 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, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. Inexistindo 

questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se encontra 

satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, verifico que 

o objeto da presente execução se encontra cumprida, devidamente 

depositado e levantado através de Alvará Judicial em juízo (IDS 4933022, 

4933027, 4933163, 4933164, 4933167, 4933170, 4933173 e 8703677). 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento 

que não há óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Compulsando os documentos 

juntados a exordial verifico que o advogado Rogério C. Paulo OAB/MT nº 

15.886, com poderes para receber e dar quitação, levantou os valores 

depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se Projeto 

de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 

Le i  n º .  9 .099 /95 .  B raz  Pau lo  Pago 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, 26 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000315-63.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAVENALA S/A (REQUERIDO)

BANCO BBM S/A (REQUERIDO)

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: 

1 0 0 0 3 1 5 - 6 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 2 4  R E Q U E R E N T E :  A G R O V E R D E 

AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, RENATO ALVES DE FREITAS, 

RAFAEL PIVA BATTAGLINI, PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS, 

MOACYR BATTAGLINI, VILMA PIVA BATTAGLINI REQUERIDO: BANCO 

BBM S/A, RAVENALA S/A Vistos etc. A parte reclamante requereu a 

desistência através de petição no ID 6753485. Referente o assunto a 

Turma Recursal de Mato Grosso já definiu: “ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária 

Recurso Cível Nº 0018828-05.2016.811.0001 Quarto Juizado Especial 

Cível de Cuiabá/MT Recorrente: José Carlos Assunção Dias Recorrido: 

Banco Bradescard S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ENUNCIADO 90 DO 

FONAJE. RECURSO PROVIDO. A desistência da parte requerente, 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, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária (Enunciado 90 do FONAJE). VOTO Dispensado o relatório. 

Egrégia Turma: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença 

que não analisou o pedido de desistência da ação formulado pela parte 

requerente e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A 

parte requerente peticionou (evento 12) informando a desistência da ação. 

De acordo com o enunciado 90 do FONAJE “A desistência da ação, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo 

sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de 

instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé 

ou lide temerária” (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). 

No caso em análise, o pedido de desistência não foi apreciado. Houve, 

assim, omissão no decisum quanto ao pedido formulado pela parte 

requerente, sendo imperiosa a homologação da desistência, nos termos 

do enunciado acima transcrito. Assim, impõe-se a desconstituição da 

sentença e a consequente homologação da desistência. Diante do 

exposto, dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença e 

homologar o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito 

-  Re la to r  (Proced imento  do  Ju izado Espec ia l  C íve l 

188280520168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

17/08/2016, Publicado no DJE 17/08/2016)”. A desistência da ação é 

instituto de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o 

direito material objeto da ação. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material (FUX, Luiz. Curso de Direito Processual Civil. 4ª ed., São 

Paulo: Forense, 2008, p. 449). Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO 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. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Sem custas e honorários advocatícios 

nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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 

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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000407-41.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ARCINDO AMADEU FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA OAB - MT0015488A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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: 
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1000407-41.2017.8.11.0024 REQUERENTE: ARCINDO AMADEU 

FERNANDES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Autorizada 

pelo disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório 

referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Conforme se 

denota a parte reclamante atribuiu valor de causa acima do teto do juizado 

especial: “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”. Os pedidos 

feitos pelo autor são os seguintes: a) Anulatória dos valores de 

(R$10.891,75 e de R$12.698,89), totalizando R$ 23.590,64 (vinte e três mil 

quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos); b) A 

devolução dos valores dos empréstimos (R$ 23.590,64); c) A indenização 

por danos morais no valor equivalente à soma dos empréstimos (R$ 

23.590,64). O montante supera o teto do juizado, a legislação atribuiu que 

o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e 

julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 

consideradas: “ Art 3° - I - as causas cujo valor não exceda a quarenta 

vezes o salário mínimo; 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”. A 

competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser 

observado pelo Juiz, ainda que não alegado pelas partes, por se tratar de 

princípio de ordem pública. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de 

analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a 

competência do Juízo. A competência absoluta, em razão da matéria, é de 

ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá 

a pretensão deduzida. É imutável e deve ser declarada até mesmo de 

ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na 

primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como 

matéria preliminar de defesa. Preconiza o artigo 64 do Código de Processo 

Civil, que: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada 

como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta 

pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser 

declarada de ofício. O legislador infraconstitucional buscou criar um 

sistema onde à celeridade e a simplicidade deve nortear a atividade 

jurisdicional, razão pela qual restou estabelecido no art. 3º da Lei 

9.099/95, que o juizado especial cível tem competência para conciliação, 

processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, 

significando que, ficam excluídas da competência deste as causas que 

tem objeto de discussão acima do teto estabelecido. Portanto, o 

reconhecimento do valor excedente a alçada é medida que se impõe, 

sobressai à incompetência do Juizado Especial Cível, razão por que há de 

ser extinto o feito, sem julgamento do mérito. DISPOSITIVO Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, opino pela determinação da 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juizado Especial para processar e 

julgar o feito, ante o desrespeito do valor de causa, e, em consequência, 

julgo EXTINTO o presente feito sem julgamento de mérito, com fundamento 

no inciso II do artigo 51 da Lei nº 9.099/95. REVOGO a liminar proferida no 

Id n° 8250969. Sem custas processuais e honorários advocatícios, por 

não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 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 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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Chapada dos Guimarães, 26 de Fevereiro de 2018. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000488-87.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS DA PAIXAO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE AMORIM DE ALMEIDA OAB - MT10732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (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: 

1000488-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: IZAIAS DA PAIXAO BRITO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 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. Passo à 

análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são improcedentes. O autor 

informa que foi surpreendido com a notícia de que o Banco havia feito um 

empréstimo em sua conta poupança na modalidade adiantamento. Alega 

que jamais requereu qualquer empréstimo ou adiantamento com o Banco, 

não assinou contratos ou solicitou financiamento, nem tão pouco autorizou 

o Banco do Brasil a efetuar tal adiantamento. Aduz que por esse motivo, 

começou a ser cobrado por meio de cartas do SPC/SERASA, por uma 

dívida que não fez, assim requer a declaração de inexistência do débito. A 

reclamada aduz que houve um erro sistêmico que foi corrigido a tempo, 

não houve qualquer inserção do nome do autor no sistema de SPC e 

requer a improcedência da ação. Pois bem. Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do 

que 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 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 verifico que em 

05/04/2017 foi realizado depósito em cheque na conta poupança do 

promovente, o valor do título era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 

ocorre que uma inconsistência sistêmica fez com que o cheque fosse 

enviado para cobrança por duas vezes. A reclamada prova que no dia 

07/04, o valor de R$ 1.500,00 foi debitado não da conta poupança, mas, 

sim, na conta corrente do autor, a qual não tinha saldo. Nesse passo, ao 

constatar o lapso sistêmico, a reclamada adotou todas as medidas 

administrativas necessárias a fim de resolvê-lo. Insta pontuar que o autor 

arcou apenas com aborrecimentos e transtornos do cotidiano, a questão 

foi solucionada pelo banco não gerando gastos financeiros a parte. Sobre 

o tema a Turma Recursal já se posicionou: Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Data do Julgamento: 25/09/2017 JULGAMENTO 

SUMULADO – ARTIGO 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – MERA 

COBRANÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – MERO ABORRECIMENTO – 

PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA. 

Extrai-se da petição inicial que a parte Recorrente é usuária do serviço da 

Recorrida. Relatou que fez um empréstimo, sendo que a primeira parcela 

seria cobrada em março de 2017. Que efetuou depósito de R$ 400,00 no 

dia 20/02/2017 para quitar a parcela do empréstimo, mas que o referido 

banco efetuou cobrança indevida de serviço não contratado denominado 

“SDO CTA/APL” no valor de R$ 263,27 em 02/02/2017 e que por isso ficou 

em mora com o pagamento da parcela do empréstimo contratado e teve 

que pagar juros. A Reclamada é revel. A sentença objurgada consignou a 

inocorrência de fato ensejador de danos morais e declarou a 

inexigibilidade dos débitos discutidos, uma vez que a cobrança indevida 

não passou de mero aborrecimento. Cinge-se o presente recurso ao pleito 

de indenização por danos morais. Apesar da irresignação da parte 

Recorrente em razão dos fatos ocorridos, certo é que não houve lesão à 

direito personalíssimo. A Recorrente não teve o acesso ao crédito negado, 

não teve seu nome inscrito em SPC/SCPC/SERASA. Frise-se ainda que 

não comprovou que a conta corrente ficou negativada e que o valor do 

empréstimo em março de 2017 foi pago com juros. E por fim, verifico que 

existem vários outros descontos com a mesma nomenclatura na conta 

corrente da Recorrente, que não foram contestados. Recurso Inominado 
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nº.: 0027912-93.2017.811.0001 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, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido 

pela parte Reclamante, visto que a situação foi solucionada 

administrativamente e se tratou apenas de mera cobrança através de 

“Carta de Aviso de Débito” enviada equivocadamente. 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 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, 26 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-82.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO NIVALDO CALDAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 1000607-82.2016.8.11.0024 REQUERENTE: BENEDITO NIVALDO 

CALDAS DA SILVA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, SENTENÇA Vistos etc. Conforme inteligência 

do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que a parte autora 

fora devidamente intimada para efetuar a apresentação de documentos 

comprobatórios e emendar a inicial, nos seguintes termos: “...Vistos etc. A 

fim de evitar futura nulidade processual, converto o julgamento em 

diligência e determino que, no prazo de 5 (cinco) dias, a parte autora junte 

ao feito, cópia de seus documentos pessoais, bem como comprovante de 

residência.” O promovente não acostou aos autos o documento solicitado, 

portanto o autor NÃO atendeu ao chamado judicial, senão vejamos: 

Certidão de Decurso de Prazo - Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação da parte 

promovente,. Chapada dos Guimarães-MT, 29 de março de 2017. Luciana 

Marques Gobbi Rozin Gestor(a) Judiciário(a) Desta forma, não há motivos 

para que este processo continue tramitando, notadamente quando aquele 

que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu desatento ao 

chamado judicial. DISPOSITIVO Isto posto, e com fulcro no artigo 485, I c/c 

artigo 486, § 2º do Novo Código de Processo Civil, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, ante o autor não promover a 

diligência que lhe competir. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 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. BRAZ PAULO PAGOTTO Juiz 

L e i g o 

_________________________________________________________ 

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, 26 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-16.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOSAR FRATARI TAVARES OAB - MT0003239A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IDAIANA UHDE MARTINS (REQUERIDO)

RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

ROBERTO FREITAS MARTINS (REQUERIDO)

LORI UHDE MARTINS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RILIS EVANGELISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0012346A (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: 

1000301-16.2016.8.11.0024 REQUERENTE: ANTONIO FERREIRA 

REQUERIDO: LORI UHDE MARTINS, ROBERTO FREITAS MARTINS, IDAIANA 

UHDE MARTINS, RANDER RODRIGUES FARIAS E CIA LTDA - 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 inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da 

justiça, porém não acosta comprovação da hipossuficiência nos autos. 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 autor não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, indefiro o 

pedido. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são parcialmente 

procedentes. No dia 08 de Julho de 2015,as partes firmaram Contrato de 

Compra e Venda de Veículo Usado, onde os requeridos realizaram a 

venda de um veículo usado, modelo FIAT ESTRADA WORKING, 

Caminhonete Carroceria Aberta, ano 2013, Placa OBR 8379, CHASSI 9 

BD27805MD7708890, RENAVAN 567094880 , licenciado em nome da 

pessoa jurídica da requerida – Empresa R.R. FARIAS - ME, onde o autora 

pagou o valor total R$ 30.000,00 (trinta mil reais), cujo pagamento seu deu 

no ato de assinatura do contrato, emitindo na posse, recebendo o 

automóvel no ato da assinatura do instrumento. Conforme cláusula n.º 2 

do referido contrato, a requerida – empresa R.R. FARIAS -ME, assumiu 

compromisso e obrigação de proceder a transferência do veículo até a 

data de 31 de Maio de 2016. O mesmo ocorreria em relação aos 

documentos de exercício de posse e transferência, quais sejam, 

Documento Único de Transferência (DUT), com a devida quitação do 

gravame - alienação fiduciária – junto ao Banco. Entretanto, no prazo 

estabelecido no instrumento firmado, os requeridos não tomaram nenhuma 

providência nem entregaram a documentação para transferência e 

titularidade, bem como a restrição de alienação, impedindo, assim, o autor 

de procede com o devido licenciamento do ano em exercício (2016), 

ficando impedido de utilizar - se do veiculo, em razão a documentação 

estar em nomes dos Promovidos. Conforme termo de audiência de 

conciliação lavrado na data de 18 de outubro de 2016, a promovida 

efetuou o pagamento no valor de R$ 110, 00 (Cento e dez reais) referente 

à taxa de baixa do gravame, o valor foi pago em audiência, a reclamada 

efetuou o pagamento de IPVA, o seguro obrigatório e o licenciamento do 

veículo para o ano de 2016. A reclamada entregou o documento único de 

transferência assinado com firma reconhecida no dia 21/10/2016. Ainda 

consignou que pagou todos os encargos junto ao Detran, Sefaz e afins. 

Pois bem. Verifica-se que a autora firmou com a ré contrato de compra e 

venda de veículo, pagando o respectivo valor em espécie no ato do 

contrato. Conforme cláusula n.º 2 do referido contrato, as parte firmaram: 

“Compromete-se o VENDEDOR a entregar o veículo objeto deste contrato, 

na data de assinatura deste contrato ao COMPRADOR o Documento Único 

de Transferência (DUT) juntamente com a quitação até dia 31 de Maio de 

2016”. A parte IDAIANA UHDE MARTINS foi acionada, todavia se trata de 

procuradora da empresa, dessa feita, não pode suportar nenhum ônus do 
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contrato firmado entre: “ANTONIO FERREIRA E RR FARIAS ME”. Visto que 

a pessoa jurídica é constituída para adquirir direitos e obrigações, e mais, 

que seu patrimônio responderá pelas obrigações sociais, há, porém, em 

algumas hipóteses a possibilidade a extensão das obrigações assumidas 

pela pessoa jurídica aos bens particulares dos administradores ou dos 

sócios por meio da desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, 

se tratando de uma questão civil, adota-se a teoria maior, nos termos do 

artigo 50 do CC, para que haja a desconsideração da personalidade 

jurídica deve haver abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de 

finalidade, ou pela confusão patrimonial, in verbis: Art. 50. Em caso de 

abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 

ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, 

ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os 

efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam 

estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da 

pessoa jurídica. As partes LORI UHDE MARTINS, ROBERTO FREITAS 

MARTINS , IDAIANA UHDE MARTINS são ilegítimas para figurar no polo 

passivo da demanda, já que o contrato foi firmado com RR FARIAS ME, 

empresa envolta de personalidade jurídica para responder a questão. No 

contrato restou consignado que a documentação relativa ao automóvel 

deveria ser entregue pela vendedora, 31/05/2016 e foi efetivada a entrega 

em 21/10/2016, com 05 (cinco) meses de atraso. Incontroverso o 

descumprimento contratual pela reclamada, o qual se arrastou por 05 

(cinco) meses, impedindo o autor de regularizar a titularidade de bem que 

legitimamente adquiriu, bem como de aliená-lo a terceiros. Neste sentido, 

verifica-se o descumprimento contratual da reclamada decorrente de sua 

atitude temerária, resultando o seu descumprimento contratual em 

transtornos que extrapolam meros dissabores cotidianos. Ademais, 

note-se que o abalo moral no caso em mesa dispensa prova, bastando a 

prova da conduta ilícita, como logrou demonstrar a autora, que por sua 

própria natureza permite presumir o dano de ordem moral (dano in re ipsa). 

Sobre o tema: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 

COM DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE 

VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA. 

DIREITO DO COMPRADOR. AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. 

PAGAMENTO DE TAXA. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA QUE NÃO SE 

CONFUNDE COM A REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA JUNTO AO 

DETRAN. RESTRIÇÃO INDEVIDA DE DIREITO. DANO MORAL. 

PRECEDENTES. RECURSO DO BANCO QUE NÃO SOFREU CONDENAÇÃO. 

FALTA INTERESSE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO 

DAS EMPRESAS NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. 

RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.” (TJPR, 17ª Câmara Cível, AC 

890500-8, Rel.: Vicente Del Prete Misurelli, Unânime, J. 25.04.2012) A parte 

autora comprovou o atraso na entrega do documento, ressalta-se ainda, o 

posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a 

caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro - 

Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade da reclamada R.R FARIAS ME, no 

evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, 

já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o 

princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal. 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$ 1.000,00 (mil reais) que servirá, a um só 

tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte reclamante 

pelo atraso de 05 (cinco) meses na entrega do documento, 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. Sobre o pedido de entrega de 

documento e pagamento de encargos, vislumbro que foi cumprido de 

forma espontânea pela reclamada, sendo certo que houve perda parcial 

do objeto da exordial. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 487, I, do CPC, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para 

CONDENAR a parte reclamada R.R FARIAS ME a pagar o valor de R$ 

1.000,00 (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). DECLARO a 

ilegitimidade passiva de LORI UHDE MARTINS, ROBERTO FREITAS 

MARTINS , IDAIANA UHDE MARTINS. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 26 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-54.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE FERREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DECOLAR.COM LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA MICKEL MIYAMOTO OAB - SP0271431S (ADVOGADO)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (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: 

1000001-54.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JAQUELINE FERREIRA COSTA 

REQUERIDO: DECOLAR.COM LTDA, MASTERCARD BRASIL 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. Desta forma, com a prova documental 

carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se devidamente 

instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte acostou holerite provando 

que seu recebimento é de 01 (um) salário mínimo mensal. A autora junta 

prova de sua condição financeira, dessa feita, defiro o pedido. DECOLAR 

_ ILEGITIMIDADE A empresa alega que é apenas intermediária de vendas, 

todavia a situação discutida versa sobre suposta má prestação do site de 

intermediação de vendas, dessa feita, rejeito a preliminar arguida. 

MASTERCARD – PRELIMINAR A empresa alega que é detentora de 

tecnologia da informação, porém é intermediária direta das transações 

feitas pelos cartões magnéticos, qualquer falha deverá ser atribuída à 

empresa, dessa feita, rejeito a preliminar. RETIFICAÇÃO Deferido a 

retificação para MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO 

LTDA. Passo a análise de MÉRITO. Os pedidos do autor são procedentes 

em parte. A autora aduz que em 16/04/2016 simulou, através do site da 

Requerida, compra de passagem aérea para a cidade de João Pessoa-PA, 

e desse modo finalizou a compra da passagem do voo 543243801 para 

pagamento através do seu cartão de crédito Mastercard, entretanto, foi 

informada através do próprio site que a compra daquela passagem não foi 

autorizada pelo cartão de crédito. Ocorre que posteriormente, ao analisar 

sua fatura do cartão de crédito constatou tal lançamento, supostamente, 

não autorizado pelo cartão de crédito. Informa que tentou solucionar o 

problema em questão, porém não obteve êxito. A reclamada alega que a 

parte tentou realizar a compra no dia 12/04/2016 e não obteve êxito, 

porém no dia 13/04/2016 realizou a reserva de número 553213901, 

todavia pediu cancelamento das passagens, situação que foi processada 

e que o ressarcimento parcial será verificado em até 120 (cento e vinte) 

dias no seu cartão no valor de R$ 349,44 (Trezentos e quarenta e nove 

reais e quarenta e quatro reais). 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. Vê-se dos autos que é 

fato incontroverso, que a parte promovente pediu o cancelamento da 

reserva realizada por inconsistência de informações da administradora e 
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do site intermediário. A reclamada alega que devolverá parcialmente o 

valor, porém é indevida a cobrança de qualquer valor da autora. Vejamos 

a jurisprudência nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO DE PASSAGEM. VALOR DE PROMOÇÃO. COBRANÇA 

DE MULTAS E TAXAS ADMINISTRATIVAS PELA COMPANHIA AÉREA. 

AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS. 

DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004765467, 

Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eliane Garcia 

Nogueira, Julgado em 28/03/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004765467 

RS , Relator: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 28/03/2014, 

Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

01/04/2014) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. 

CONSUMIDOR QUE CANCELOU A COMPRA DA PASSAGEM AÉREA 

ADQUIRIDA. RETENÇÃO INDEVIDA DE 67% DO VALOR PAGO. DANOS 

MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva e geradora de abalo moral a atitude 

da empresa de viagens que retém 67% do valor pago pelo consumidor. 

Para a fixação de indenização por danos morais, deve o magistrado levar 

em conta as condições pessoais das partes, a extensão do dano 

experimentado, bem como o grau de culpa da parte requerida para a 

ocorrência do evento. Dano moral majorado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Recurso não provido (Número: 

129554320158110006/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data do 

Julgamento: 03/08/2016) De acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, artigo 14, o fornecedor de serviços responde independente 

de culpa pela reparação a danos causados ao consumidor, embora a Ré 

DECOLAR.COM não se considere fornecedora dos serviços, mas 

intermediária de tais, vislumbro que o ato de intermédio caracteriza-se 

como um serviço facilitador para o contato entre a companhia aérea e o 

cliente, evidenciando a Ré como prestadora de serviço, sendo então 

passível de responsabilidade indenizatória quanto a danos causados ao 

consumidor. A empresa Decolar alega que a reserva ocorreu, 

independente da alegação, a autora comprova que realizou inúmeros 

esforços para cancelar a passagem, nos termos alinhavados fica 

evidente que a empresa não poderia cobrar as 05 (cinco) parcelas 

lançadas no cartão. Nesse ínterim, tendo as reclamadas realizado 

cobrança de valor indevido, devem ser condenadas à restituição do valor 

descontado da autora, no montante de R$ 141,92 (cento e quarenta e um 

real e noventa e dois centavos) na forma dobrada. Dessa forma, 

caracterizando-se o ato ilícito cometido pelas rés, surge o seu dever de 

indenizar. Anoto, ainda, que em se tratando de dano moral puro, não há 

necessidade da comprovação da repercussão patrimonial do dano, basta 

a sua ocorrência, conforme orienta o seguinte julgado: O dano 

simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio não há como ser 

provado. Ele existe tão somente pela ofensa, e é dela presumido, sendo o 

bastante para justificar a indenização?. (TJPR 4ª C. AP. Rel. Wilson 

Reback ? RT 681/163, in RUI STOCO, Responsabilidade Civil, RT, p. 493). 

Ressalta-se ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência 

pátria para a caracterização do dano moral, como se vê: Dano moral puro 

- Caracterização - Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas 

relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma 

pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização. (STJ 4ª T. 

Resp Rel. Barros Monteiro j. em 18/02/92 - RSTJ 34/285) Ademais, está 

caracterizada, a responsabilidade das reclamadas, no evento que gerou 

os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator 

determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio 

constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 

Assim comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito 

pelas reclamadas, valendo-se dos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da reclamante e do 

reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as condições 

financeiras da reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se justo 

porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já que 

inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma praticada. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar as 

reclamadas solidariamente a pagarem 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). DETERMINO 

às reclamadas a devolução do valor pago pela autora R$ 141,92 (cento e 

quarenta e um real e noventa e dois centavos), calculado em dobro, 

corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir do desembolso 

da parcela - (súmula 43 do STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade da compra 

de 05 (cinco vezes) de R$ 141,92 (cento e quarenta e um real e noventa e 

dois centavos) no total de R$ 709,60 (setecentos e nove reais e sessenta 

centavos), discutido nos autos; RETIFICO o polo passivo da demanda para 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. CONFIRMO a 

tutela proferida no Id n° 1480833 . Outrossim, DEFIRO o pedido de 

gratuidade da promovente. 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 Juíza Leiga 

_______________________________________________________ 

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, 26 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010262-56.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA RIBEIRO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (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: 8010262-56.2016.8.11.0024 REQUERENTE: DEBORA RIBEIRO 

MARQUES REQUERIDO: AVIANCA 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, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

Inexistindo questão preliminar, passo à análise do mérito. A execução se 

encontra satisfeita, a extinção é medida de rigor. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra cumprida, 

devidamente depositado e levantado através de Alvará Judicial em juízo 

(IDS 9182802, 9182804, 9182806, 9182810 e 11931852). Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação, saliento que não há 

óbice ao fim do cumprimento de sentença. No caso, restou demonstrado 

de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os 

valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Compulsando os documentos juntados a 

exordial verifico que o advogada Quéren-Hapuque Albernaz Marques 

OAB/MT nº 19.614, com poderes para receber e dar quitação, levantou os 

valores depositados em Juízo nos termos requeridos. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se 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, 26 de fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-22.2016.8.11.0024
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Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MALU VEICULOS LTDA - ME (REQUERIDO)

MARIA LUCIA DA COSTA (REQUERIDO)

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

1000223-22.2016.8.11.0024 REQUERENTE: JOSE APARECIDO MARTINS 

MIGUEL REQUERIDO: MALU VEICULOS LTDA - ME, MARIA LUCIA DA 

COSTA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS 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 encontra-se devidamente instruído para 

julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça e acosta 

comprovação da hipossuficiência nos autos com a juntada do holerite 

provando que recebe R$1.756,69 (mil setecentos e cinquenta e nove reais 

e sessenta e nove centavos), dessa feita, defiro o pedido. Passo a 

análise de MÉRITO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em 05 de maio de 2014, o 

autor adquiriu o veículo usado da marca Volkswagen, modelo GOl, placa 

HNA 5419 (Belo Horizonte MG), cor Prata, chassi 9BWAA05WAP099169, 

renavan 201916851, ano/modelo 2010/2010, 1.0 MI Total Flex 8V 2P 

gasolina, fornecido pela Ré Malú Veículos Ltda - ME, vendedora de 

veículos usados. Na dada da aquisição do veículo usado fornecido pela 

Ré Malú Veículos Ltda ME, o documento do veículo se encontrava 

registrado em nome da Ré Cia de Locações da Américas, loja de locação 

de carros, ficando estipulado no contrato que a Ré Malú Veículos Ltda ME 

fica obrigada a fornecer toda a documentação e entrega dos documentos 

para que se proceda a transferência do veículo para o nome do autor. 

Aduz que passaram 02 (dois) anos e que a situação estava pendente, 

sendo que sofreu danos pela falta de cumprimento contratual da parte. A 

reclamada Companhia de Locação das Américas – LOCAMERICAS e autor 

transigiram no Id n º 1978777. Conforme termo de audiência de conciliação 

lavrado na data de 13 de outubro de 2016, o autor requereu à revelia para 

MARIA LÚCIA DA COSTA e requereu a desistência da ação para a 

reclamada MALU VEICULOS . A reclamada LOCAMERICA entregou o 

documento único de transferência assinado com firma reconhecida. Pois 

bem. A parte MARIA LUCIA DA COSTA foi acionada, todavia não figura 

como parte do contrato, dessa feita, não pode suportar nenhum ônus do 

contrato firmado entre: “MALU VEICULOS LTDA ME E JOSE APARECIDO 

MARTINS MIGUEL (ID Nº 1587880)”. Visto que a pessoa jurídica é 

constituída para adquirir direitos e obrigações, e mais, que seu patrimônio 

responderá pelas obrigações sociais, há, porém, em algumas hipóteses a 

possibilidade a extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica 

aos bens particulares dos administradores ou dos sócios por meio da 

desconsideração da personalidade jurídica. Pois bem, se tratando de uma 

questão civil, adota-se a teoria maior, nos termos do artigo 50 do CC, para 

que haja a desconsideração da personalidade jurídica deve haver abuso 

da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, in verbis: Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A 

parte MARIA LUCIA DA COSTA é ilegítima para figurar no polo passivo da 

demanda, já que o contrato foi firmado com MALU VEICULOS LTDA ME, 

empresa envolta de personalidade jurídica para responder a questão. 

Conforme se denota o autor pediu a desistência do prosseguimento da 

ação para MALU VEICULOS LTDA ME, a desistência da ação é instituto de 

cunho nitidamente processual. Quando o autor desiste da ação ele 

exercita uma faculdade processual, deixando incólume o direito material, 

tanto que descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão 

de direito material. Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, 

do NCPC, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os 

seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA da ação para MALU VEICULOS LTDA ME, 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, para a reclamada Referente a reclamada COMPANHIA DE LOCACAO 

DAS AMERICAS para que surta seus legais e jurídicos efeitos, confirmo a 

tutela e opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do acordo firmado no Id 

nº 1978777, 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, para parte. DECLARO a ilegitimidade passiva ad 

causam de MARIA LUCIA DA COSTA. DEFIRO o pedido de gratuidade da 

promovente. Outrossim, JULGO improcedentes os demais pedidos. 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 

C a r o l i n e  d e  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, 26 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: 8010337-95.2016.8.11.0024 REQUERENTE: WILLIAN JONY 

BENITH VIEIRA REQUERIDO: ASSOCIACÃO METROPOLITANA DE ENSINO 

SUPERIOR VISTO 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. 

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 PARCIAL 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. OPINO pela rejeição das preliminares de Inépcia da Inicial 

e aplicação da Súmula 385 STJ, tendo em vista que as preliminares 

confundem-se com analise mérito da demanda. Passo a análise do 
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MÉRITO. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c 

antecipação de tutela promovido por WILLIAN JONY BENITH VIEIRA em 

face da ASSOCIACÃO METROPOLITANA DE ENSINO SUPERIOR . O 

reclamante alega que foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito 

por dívida que desconhece, uma vez que não possui relação jurídica e 

contratual com reclamada, referente ao valor de R$ 2.974,86 (dois mil 

novecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), contrato 

nº 4959, ocorrência em data de 28/02/2012. A reclamada em sua defesa 

alegou que houve a utilização e contratação dos seus serviços de ensino 

pelo reclamante, que por sua vez abandonou os estudos e não pagou as 

mensalidades devidas e que agiu no exercício regular do direito, sendo 

que sua atitude de inserir o nome da reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito foi devida em razão da dívida inadimplida, não havendo que se 

falar em cancelamento do débito e muito menos em dano moral, 

requerendo a improcedência dos pedidos, inépcia da inicial, aplicação da 

Súmula 385 STJ, litigância de má fé , e pedido contraposto. O reclamante 

impugnou tempestivamente todas as alegações da reclamada, ratificando 

a procedência dos pedidos contidos na inicial. 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. 

A análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito 

que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, não fazendo prova da contratação dos seus serviços, não 

juntando documentos que pudessem comprovar suas alegações como 

contrato de prestação de serviços, lista de frequência, documento de 

matrícula assinados pelo reclamante, juntando apenas nos autos um único 

documento unilateral representado por extrato de débito que não 

comprova a relação contratual entre as partes.. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de consequência, 

que a inserção do nome do reclamante é indevido, devendo o débito 

discutido nos autos ser declarada ilegal, devendo portanto o débito 

negativado ser excluído e cancelado do cadastro de inadimplentes . Com 

relação ao dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da prática 

de ato ilícito pela reclamada e falha na prestação de serviços. 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 prática de ato ilícito e falha na prestação do 

serviço efetivados 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. 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 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. Em relação ao Pedido de Litigância de Má Fé da 

reclamada, deve ser indeferido por não estarem presentes nenhuma das 

hipótese do art. 80 do NCPC. Por fim o Pedido Contraposto também deve 

ser indeferido, por não estar comprovado a relação contratual entre as 

partes. DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

OPINO pela rejeição das preliminares e no mérito pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão deduzida na inicial, para: DECLARAR a inexistência do débito no 

valor de R$ 2.974,86 (dois mil novecentos e setenta e quatro reais e 

oitenta e seis centavos), contrato nº 4959, ocorrência em data de 

28/02/2012. CONDENAR a reclamada ao pagamento do valor de R$ 

3.000,00 (três 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). 

Julgar IMPROCEDENTES os Pedidos de Litigância de Má Fé e Contraposto. 

INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. CONFIRMO a Liminar 

de Antecipação de Tutela deferida ID 1167650. 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. 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, 27 de 

fevereiro de 2018. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito
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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: 1000294-87.2017.8.11.0024 REQUERENTE: BENIVALDO 

FERREIRA DE SOUSA 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. Sem preliminares 

passo à analise do mérito. Os pedidos do autor são improcedentes. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização 

por danos morais promovida por Benivaldo Ferreira de Souza 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$ 251,50 

(duzentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta centavos), gerado pelo 

contrato nº 0238674874, inscrita em 23/08/2015. 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 
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junto ao cadastro de pessoas inadimplentes e que provavelmente foi vítima 

de fraude. A requerida por seu turno, informou que adotou todas as 

medidas para a verificação dos pressupostos de validade do ato jurídico, 

que a negativação é devida, tendo em vista que a reclamante era usuária 

da conta/linha vinculadas ao seu CPF , conta nº 0238674874, linha de 

acesso nº (65) 99624-1451, habilitada em 05/02/2015 e cancelada em 

27/07/2015 por falta de pagamento de faturas decorrente do uso regular 

da referida linha, e diante destes fatos, entende que inexiste a obrigação 

de reparar o dano, requerendo a improcedência dos pedidos. O 

Reclamante em tese de impugnação requereu a desistência da ação sob 

alegação de necessidade de perícia técnica, tendo em vista que não 

reconhece como sua a fala do áudio da gravação apresentada pela 

reclamada. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito,juntando aos autos gravação do áudio da 

conversa de renegociação da dívida com o reclamante, corroborados por 

demais documentos representados por extratos e telas unilaterais com 

dados pessoais da autora, fazendo prova da contratação dos seus 

serviços. Logo, tendo sido comprovada a relação contratual entre as 

partes, e, via de conseqüência, que a inserção do nome do reclamante é 

devido, devendo o débito discutido nos autos ser declarada legal. Com 

relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e danos 

morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo em vista que a 

reclamada comprovou a relação contratual entre as partes e a origem da 

dívida, portanto improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, determinando o 

arquivamento dos autos após o trânsito em julgado desta decisão. Deixo 

de condenar o reclamante no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

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, 27 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: 8010112-75.2016.8.11.0024 REQUERENTE: HENRIQUE REI DE 

CASTRO MATTOS REQUERIDO: ITAU UNIBANCO 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 reclamante solicitou a gratuidade da 

justiça, sendo que 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, posto isso, 

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$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) e a 

inexigibilidade do débito de R$ 216,89 ( duzentos e dezesseis reais e 

oitenta e nove centavos), posto isso, determino de ofício a modificação do 

valor de causa para R$ 17.816,89 (dez mil oitocentos e dezesseis reais e 

oitenta e nove centavos). OPINO pela rejeição da preliminar suscitada pela 

reclamante de incompetência dos Juizados Especiais por necessidade de 

perícia técnica, tendo em vista que as provas existentes nos autos são 

suficientes para o julgamento da Demanda. Passo à analise do mérito. Os 

pedidos da autora são improcedentes. Trata-se de reclamação solicitando 

declaração de inexistência de débito c/c danos morais promovida por 

Henrique Rei Castro Mattos em face de Banco Itaú Unibanco S/A. Em 

síntese, aduziu que foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo 

reclamado nos valores de R$ 216,89 ( duzentos e dezesseis reais e 

oitenta e nove centavos), contrato nº 491605507, em data de 27/11/2015, 

sendo que não reconhece a dívida pois não possui nenhuma pendência 

com o reclamado. O reclamado por sua vez em sua defesa alega que o 

reclamante possui vínculo com a Instituição Financeira, já que é titular da 

conta corrente nº 21308-5, agência 0288, com data de abertura no dia 

10/07/2014, conforme contrato assinado constante dos autos. Ademais, 

salienta-se a existência, junto a PAC, de uma carta de solicitação de 

abertura de conta da empresa LOJAS RENNER S/A, CNPJ nº 

92.754.738/0208-64, para pagamento de salário de seu funcionário, ora 

autor da presente demanda, o que demonstra a legalidade dos atos 

praticados. Ademais requerido não teria como obter tais documentos se 

não fossem fornecidos pelo próprio requerente., e no mérito informa que 

não praticou ato ilícito, que a inscrição é devida e assim incapaz de 

ensejar danos morais que não foram comprovados pelo reclamante, 

juntando nos autos Propostas de Contratação de Produtos e Serviços 

assinado pelo reclamante de cuja assinatura é idêntica a dos documentos 

pessoais e demais documentos juntados na inicial. A reclamante não 

impugnou a contestação e documentos juntados pelo reclamado. 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. A análise dos documentos acostados ao processo 

leva à conclusão que o Reclamado se desincumbiu do ônus probatório que 

lhe competia, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a 

origem do débito que ensejou a inscrição do nome do Reclamante nos 
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órgãos de proteção ao crédito,juntando aos autos Propostas de 

Contratação de Produtos e Serviços assinado pelo reclamante de cuja 

assinatura é idêntica a dos documentos pessoais e demais documentos 

juntados na inicial, corroborados por demais documentos representados 

por extratos e telas unilaterais com dados pessoais da autora, fazendo 

prova da contratação dos seus serviços. Logo, tendo sido comprovada a 

relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, que a inserção 

do nome do reclamante é devido, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarada legal. Com relação aos pedidos de declaração de inexistência 

de débito e danos morais pleiteados pelo reclamante, são indevidos tendo 

em vista que o reclamada não comprovou suas alegações quanto a 

indevida inserção do seu nome no cadastro de inadimplentes, portanto 

improcedentes os pedidos. DISPOSITIVO Posto isto, com fulcro no art. 487, 

inciso I do NCPC , OPINO pela rejeição da preliminar pleiteada pelo 

reclamante e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na 

inicial, determinando o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado 

desta decisão. INDEFIRO o pedido de justiça gratuita do reclamante. 

MODIFICO DE OFÍCIO o valor da causa para R$ 17.816,89 (dez mil 

oitocentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos). Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. 

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. 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, 27 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 Número do Processo: 

8010367-33.2016.8.11.0024 REQUERENTE: VANDERLEI LAZARO 

CREPALDI 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 inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência. Desta forma, com a 

prova documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. GRATUIDADE A parte solicitou a 

gratuidade da justiça, 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 autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. PRELIMINAR A 

empresa reclamada alega que não é responsável pela confecção da 

primeira ligação dentro de loteamentos, todavia no decurso do processo o 

autor por reiteradas vezes informou que o loteamento não foi aprovado, 

sendo que a residência fica em bairro aberto e que a primeira ligação 

existia até posterior furto dos cabos de ligação, nos termos alinhavados, 

rejeito a preliminar. Passo à análise de MÉRITO da demanda. Os pedidos 

do autor são parcialmente procedentes. O reclamante pretende ver a 

reclamada condenada a obrigação de fazer, bem como ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais. Alega, em suma, que solicitou a 

ligação de energia para seu imóvel no dia 26/06/2015, tendo a parte se 

comprometido a resolver a questão, todavia depois negou atendimento sob 

a alegação de falta de obras de “arruamento” no local. Na contestação a 

empresa reclamada alega que a energia elétrica não foi ligada, porque não 

existe responsabilidade de atuar dentro de loteamento. Alega que não 

cometeu ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao 

dever de indenizar. Assim, segundo alega, a ligação da energia elétrica 

não ocorreu por culpa exclusiva da empresa responsável pelo loteamento 

do reclamante. Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes, 

de natureza consumerista, rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n. 8078/90, art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora 

de serviço e a parte autora como destinatária final, de modo que patente a 

incidência das disposições protetivas previstas no diploma legal em 

questão, à luz das quais a presente demanda há de ser dirimida. A 

verdade é que a reclamada recebeu o pedido de ligação e ao mesmo 

tempo negou com a alegação que na localidade onde se encontra o imóvel 

da reclamante não fora feito obras de “arruamento” pelo loteamento, 

porém conforme se observa no e-mail encaminhado a Energisa foi 

informado o furto de cabos pertencentes a rede baixa tensão que alimenta 

a Unidade Consumidora (30/12/2015), assim como solicitou a intervenção 

da empresa. Parece claro que houve, no caso presente, inadequada 

prestação de serviços, configurada nos fatos inicialmente narrados, que 

culminaram com a injusta e indevida recusa de ligar a energia elétrica na 

residência do reclamante. 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.” Insta pontuar, que a reclamada se negou reiteradas 

vezes a cumprir a determinação judicial proferida no Id n° 1167834: 

...”Ante o exposto, defiro a tutela pretendida pela autora, para determinar 

que a parte ré prepare a rede elétrica a possibilitar o Autor a ter energia 

em sua residência, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de multa de 

diária no valor de R$200,00 (duzentos reais)”. Ressalto, que embora a 

Reclamada sustente que havia problemas na instalação no imóvel 

impedindo a ligação da unidade consumidora, sendo de responsabilidade 

exclusiva do cliente sua resolução, não trouxe aos autos qualquer 

documento comprobatório de suas alegações, motivo qual aceito como 

verdadeira as alegações contidas na inicial. Assim, resta configurada a 

falha na prestação do serviço por parte da Reclamada ao deixar de 

efetuar a ligação de energia na UC do Reclamante sem qualquer 

justificativa plausível, nos termos do art. 14, par. 1º, I do CDC. Desta feita, 

tenho que a situação vivenciada pelo Reclamante é decorrente do 

descaso, desconforto, aflição e transtornos a que fora submetido pela 

Reclamada, e, sem sombra de dúvida é passível de indenização. A 

propósito: RECURSO INOMINADO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA DEMANDANTE. SERVIÇO ESSENCIAL. 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. JURISPRUDÊNCIA. QUANTUM 

FIXADO EM R$ 2.000,00. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Recurso 

Cível Nº 71005422365, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 24/04/2015)?. Por outro lado, 

deixo de acolher o pedido de indenização por danos materiais referentes 

aos aluguéis supostamente suportados pelo autor devido à falta de 

comprovação nos autos. Os danos de ordem moral gerados pelo ato ilícito 

perpetrado e pela insensibilidade dos prepostos da empresa reclamada 

devem ser, com fulcro no artigo 6º., VI, da Lei 8.078/90, justa e devida é a 

reparação por danos morais, por configurar ilícito a negativa de 

fornecimento de energia. Assim comprovado o comportamento impetuoso 

e contrário ao direito pelas reclamadas, valendo-se dos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica da 
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reclamante e do reclamado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta a extensão do dano e as 

condições financeiras da reclamante e da reclamada. Ademais, mostra-se 

justo porquanto atende o caráter repressivo da fixação indenizatória já 

que inibirá de cometer outros ilícitos perpetrados na mesma forma 

praticada. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA Esclareço que o juiz determina 

um valor que não é destinado a fazer com que o devedor arque com ele, 

pelo contrário, atua como um meio de coerção para que se cumpra a 

obrigação principal de modo específico, podendo ser executado pelo valor 

dessa multa, desde que incidente, se não cumprir a obrigação principal de 

modo espontâneo. Isso é assim porque, mesmo que ela não seja fixada 

para ser paga, mas para que a obrigação principal se cumpra, incidida e a 

referida obrigação não sendo satisfeita, surge ao exequente o direito de 

cobrar esse valor do executado, referente aos dias em que ela incorreu. 

A decisão determinou a ligação da energia em 28/04/2016 e o cumprimento 

se deu no dia 01/06/2017, ou seja, mais de um ano após a decisão. Nos 

termos do artigo 537 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 537. A 

multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase 

de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de 

execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que 

se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 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; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial 

superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A 

decisão que determina a multa pecuniária não é alcançada pelo instituto da 

preclusão, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE 

POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS 

BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. 

INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de 

multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento 

relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1333988 

SP 2012/0144161-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 

Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de 

Publicação: DJe 11/04/2014) Nos termos do entendimento do Tribunal 

Superior mantenho a multa, todavia limito a astreintes ao teto de 

R$5.000,00 (cinco) mil reais pelo descumprimento da decisão. 

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$ 5.000,00 (cinco 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). CONDENO a parte reclamada 

em 5.000,00 (cinco mil reais) em razão do descumprimento da liminar, 

conforme decisão proferida no Id n° 1167834. Outrossim, opino ela 

IMPROCEDÊNCIA da condenação de danos materiais referente aos 

aluguéis; INDEFIRO o pedido de gratuidade do promovente. 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 

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, 27 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 Número do Processo: 

1000577-13.2017.8.11.0024 REQUERENTE: LUCIA MARIA COUTINHO 

MISORELLI 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 

inexistência de necessidade de produção de prova em audiência, razão 

pela qual, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o 

feito se encontra devidamente instruído para julgamento. INCOMPETENCIA 

DO JUIZADO – FALTA DE INTERESSE Em contestação, a empresa 

Reclamada alegou a incompetência deste Juizado para processamento da 

causa, ao argumento de se tratar de matéria complexa, que dependeria de 

realização de prova pericial. A arguição não comporta acolhimento, uma 

vez que o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da 

lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os 

meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 

da Lei nº 9.099/95. Logo, dispensável a prova técnica acenada, assim 

como demonstrado o interesse de agir da parte. Rejeitadas as 

preliminares, passo a análise do MÉRITO da demanda. Os pedidos da 

autora são improcedentes. Em suma aduz a autora que é titular da Unidade 

Consumidora de nº 11627579, a qual se encontra instalada em sua 

propriedade rural, sendo que nos meses de outubro de 2013 e janeiro de 

2014 recebeu faturas com valores muito acima de sua média de consumo, 

razão pela qual pleiteia a revisão das mesmas. Assevera que seu 

faturamento se dá de forma diversa por ser unidade localizada em zona 

rural, oportunidade que requer, também, indenização por danos morais, 

tendo em vista a suspensão da sua energia pelo inadimplemento de 

algumas faturas, as quais não foram quitadas. Em contestação, a 

Reclamada argumentou a necessidade de extinção do processo, ante a 

necessidade de realização de perícia e no mérito aduziu a inexistência de 

irregularidade, motivo pelo qual aduz que não há que se falar em 

procedência da ação. Pois bem, o fornecimento de energia elétrica está 

tutelado na Lei nº 8.078/90, que regula as relações de consumo e, mais 

especificamente, em seu art. 22, que determina seja ele prestado de modo 

contínuo, eficiente, porque essencial, em harmonia com o princípio 

administrativo da continuidade, que significa a impossibilidade de sua 

interrupção e o pleno direito dos administrados a que não seja suspenso 

ou interrompido. Além do mais, em se tratando de relação de consumo, as 

empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à 

ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que 

concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores insculpidos 

no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiências. Nesse passo, é a empresa 

fornecedora de energia elétrica quem tem de provar que o fato danoso 

não ocorreu ou que ocorreu por culpa exclusiva da parte consumidora. 

Pois bem. Inicialmente insta salientar que o consumo médio de uma 

residência com 04 membros é de 539,7 kW[1], porém pode ser superior de 

acordo com a utilização da energia por cada família, desse modo 

analisando o histórico de consumo do reclamante, concluo que é 

compatível com a realidade. Saliento que os consumos têm similaridades, 

assim como são confirmados a cada ciclo conforme documentação trazida 

à defesa. Verifico pela documentação acostada a defesa que as faturas 

são lançadas por média e confirmadas após dois ciclos de faturamento 

pela média, de acordo com o que estabelece a legislação. Eis o teor do 

artigo 85, 86 e 89, da Resolução 414/2010 – ANEEL: Art. 85. A realização 

da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos no art. 84, só pode 

ser efetuada pela distribuidora se houver, alternativamente: (...) II – Leitura 

plurimensal, observado o disposto no art. 86; Art. 86. Em unidades 
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consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode 

efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos. § 

1° A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação 

aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do 

processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida. § 2° Caso o 

consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário 

previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, 

conforme disposto no art. 89. § 3° A distribuidora deve realizar a leitura no 

ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 

(dois) ciclos consecutivos. Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o 

faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo 

consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos 

valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, 

conforme o caso, observado no art. 86. A cobrança está dentro da 

razoabilidade, os procedimentos seguem o que estabelece a legislação e 

não há comprovação de abusos. Ressalto que não foi acostada 

documentação que faz indicação do contrário. Transcrevo trecho do 

documento acostado no ID n° 10480380. 2013 05 24/05/2013 31 kWh: 

7.798 20 - ROTA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL176 74 - FATURADO 

PELA MÉDIA 5,68 Não LUCIA MARIA COUTINHO MISORELLI 2013 04 

23/04/2013 33 kWh: 7.622 926 - AJUSTE DE LEITURA - CONS. 

ACUMUL2A3D6O PERDA KWH 7.622 7,15 Não LUCIA MARIA COUTINHO 

MISORELLI Conforme se denota o trecho que a autora informa foi efetuado 

ajuste de leitura conforme a legislação, sendo que ficou determinada a 

leitura plurimensal. Assim, constata-se que os procedimentos são 

regularmente praticados pela Reclamada, sem qualquer indício de ilicitude. 

Logo, inexiste a configuração de qualquer ato ilícito, não havendo como 

cogitar o elemento culpa, bem como não há como concluir que o problema 

ocorrido com o reclamante foi efetuado de forma ilícita pela reclamada, não 

podendo esta ser responsabilizada pelos fatos narrados pela autora, o 

que faz afastar a responsabilidade pelos danos morais e materiais. 

Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais, 

não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova 

cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda 

com as provas necessárias a amparar o direito invocado. 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 Paula Rocha 

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 n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Chapada dos Guimarães, 27 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles 

d e  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 ] 

http://www.sitengenharia.com.br/tabelaenergia.htm
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Número do Processo: 

1000605-78.2017.8.11.0024 REQUERENTE: OTACILIO MACHADO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. GRATUIDADE A parte 

solicitou a gratuidade da justiça, porém não acosta 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 autor não junta prova de sua 

condição financeira, dessa feita, indefiro o pedido. Passo à análise do 

MÉRITO da demanda. Os pedidos do autor são parcialmente procedentes. 

A relação jurídica estabelecida entre as partes, de natureza consumerista, 

rege-se pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90, 

art. 3º, p. 2º), figurando a ré como prestadora de serviço e a parte autora 

como destinatária final, de modo que patente a incidência das disposições 

protetivas previstas no diploma legal em questão, à luz das quais a 

presente demanda há de ser dirimida. 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. Alega a Parte Autora, 

em síntese, que no dia 22/05/2017 a rede elétrica que abastece sua 

unidade supostamente foi afetada, o que teria perdurado 04 MESES, 

incorrendo, assim, em prejuízos de ordem moral e material. A reclamada 

nega as acusações, aduz que as alegações do Autor foram 

desenvolvidas à mingua de qualquer comprovação quanto à suposta má 

prestação dos serviços realizados pela Ré, ônus este, aliás, que lhe 

competia. Pois bem. Compulsando dos autos, verifico que a reclamada não 

juntou qualquer documento para contestar as alegações da parte autora, 

nem sequer o relatório de interrupções ou demonstrativo comprovando a 

utilização da rede elétrica. Insta pontuar, que no Id n° 10668547 acostado 

a defesa as telas sistêmicas corroboram as alegações do autor, pois 

constam as seguintes informações: “Ocorrência: CLIENTE INFORMA 

FALTA DE ENERGIA” “Ocorrência: CLIENTE INFORMA QUE O 

TRANSFORMADOR ESTÁ COM PROBLEMA JÁ FAZ 3 MESES QUE ESTA 

SEM” Diante das alegações autorais resta, portanto, analisar se a conduta 

da concessionária de energia elétrica se enquadra no exercício regular do 

seu direito ou, se o prazo para o reparo excedeu o limite do razoável. A 

energia elétrica é considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a 

suspensão no fornecimento provoca dano moral ipso facto, pois o abalo 

psíquico supera a simples órbita do aborrecimento rotineiro. A agência 

nacional de energia elétrica regulou o setor através da Resolução 

414/2010 que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia 

elétrica em seu artigo 176 dispõe sobre os prazos: Art. 176. A 

distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, 

contados ininterruptamente: I - 24 (vinte e quatro) horas, para religação 

normal de unidade consumidora localizada em área urbana; II - 48 

(quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora 

localizada em área rural; III - 4 (quatro) horas, para religação de urgência 

de unidade consumidora localizada em área urbana; e IV - 8 (oito) horas, 

para religação de urgência de unidade consumidora localizada em área 

rural. § 1o Constatada a suspensão indevida do fornecimento, a 

distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, 

sem ônus para o consumidor, em até 4 (quatro) horas da constatação, 

independentemente do momento em que esta ocorra, e creditar-lhe, 

conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor correspondente. Na 

situação versada, a demora de 04 MESES para religação se mostrou 

excessiva e, portanto, resta demonstrada a falha na prestação do 

serviço. Sobre o tema a Turma Recursal de Mato Grosso reiteradamente 

define: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA 

RECURSAL TEMPORÁRIA - NO CONSERTO E RESTABELECIMENTO DA 

ENERGIA ELÉTRICA. PRAZO SUPERIOR A 48 HORAS PREVISTO PELA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 390 de 617



RESOLUÇÃO Nº 414/2010 da ANEEL, ART. 176, INC. II, QUE EXTRAPOLA 

O RAZOÁVEL DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 450,00) PELA 

NECESSIDADE DE ALUGUEL DE GERADOR PARA PRESERVAÇÃO DA 

CARNE CONGELADA. SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL 

QUE EXTRAPOLA OS DISSABORES DO DIA-ADIA, ENSEJANDO 

REPARAÇÃO TAMBÉM POR DANOS MORAIS. Restou induvidosa a 

ausência de serviço essencial por prazo superior a 48 horas. Alegação 

da recorrente, de que houve situação de emergência e segurança que fez 

necessária a interrupção do fornecimento para realização de manutenção 

da rede de transmissão, que não foi minimamente demonstrada. 

Responsabilidade objetiva da requerida, na qualidade de concessionária, 

devendo responder pelas consequências decorrentes da falha do 

serviço. Dano material configurado pela necessidade de aluguel de 

gerador para manutenção dos alimentos resfriados. Despesa comprovada 

pelo documento de fl. 09. Ocorrência, também, de danos morais pelo 

tempo da privação da energia elétrica, serviço essencial por lapso de 

tempo excessivo, superior a 48 horas. Quantum indenizatório por danos 

morais arbitrado em R$ 2.000,00 mantido, pois em adequação aos 

parâmetros das Turmas Recursais Cíveis. RECURSO DESPROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71005395033, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 

20/05/2015). Reconhecida a falha na prestação do serviço que causou 

prejuízos morais à parte autora, resta quantificar a indenização. O 

montante da indenização, por danos morais, deve ser suficiente para 

compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe 

uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá 

ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem 

caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a 

indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie. 

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, a condenação 

servirá 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 CPC, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural para condenar a 

Reclamada, a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente 

pelo índice oficial INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (súmula 362 STJ) e 

juros simples legais de 1% ao mês, a partir da citação válida. CONFIRMO a 

tutela proferida no Id n° 9845805. Outrossim, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade do promovente. 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 no prazo de cinco dias a apresentação do 

cálculo do valor devido visando o início da fase de cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 523 do NCPC. Apresentando-se cálculo, 

intime-se o Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de 

acréscimo de multa de 10%, não incluindo honorários advocatícios 

constante na segunda parte do mencionado disposto legal em face do 

Enunciado 97 do Fonaje. 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 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, 27 de Fevereiro de 2018. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 24/2018-CA

A Exma. Sra. Dra. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de 

Direito Diretora do Fórum desta Comarca de Colider/MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

Considerando o Edital n. 2/2018-CA, que designou a data do dia 4 de 

março de 2018, para a realização da prova objetiva do Processo Seletivo 

de Juiz Leigo desta Comarca;

 RESOLVE:

CONVOCAR os servidores abaixo relacionados para, sob a Coordenação 

do primeiro, auxiliarem na aplicação da prova, devendo os mesmos 

comparecerem ao local da prova com uma (01) hora e meia de 

antecedência, devidamente trajados.

Douglas Ferreira Corsini, analista judiciário, matrícula 20448;

Ana Maria Guimarães, analista judiciária, matrícula 32758;

Fernanda Stecca Cioni, analista judiciária, matrícula 6704;

ANOTE-SE o crédito das horas trabalhadas no sistema de banco de horas.

 Publique-se, Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia à Egrégia 

Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como afixando-se 

cópia no átrio do Fórum para conhecimento de todos.

Colíder, 27 de fevereiro de 2018.

 GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Fórum

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001683-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EUZILENE FERNANDES DUARTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001683-55.2017.8.11.0009 AUTOR: 

EUZILENE FERNANDES DUARTE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por EUZILENE FERNANDES DUARTE, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se 

extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências 

de conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 10/04/2018, às 14h50min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001671-41.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FIRMINO NASCIMENTO SILVA (AUTOR)
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FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001671-41.2017.8.11.0009 AUTOR: 

FIRMINO NASCIMENTO SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por FIRMINO NASCIMENTO SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 10/04/2018, às 13h30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001686-10.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DINARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001686-10.2017.8.11.0009 AUTOR: 

JOAO BATISTA DINARTE DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO 

POR MORTE ajuizada por JOÃO BATISTA DINARTE DE SOUZA, em face 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se 

extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências 

de conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 10/04/2018, às 16h10min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001685-25.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL AGUIAR FONSECA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001685-25.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ISABEL AGUIAR FONSECA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por ISABEL AGUIAR FONSECA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 do Código de 

Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus termos. Diante 

do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se extrai a 

impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências de 

conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de modo 

a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 10/04/2018, às 15h30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001847-20.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA APARECIDA DE SANTANA RUBENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)
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DECISÃO Numero do Processo: 1001847-20.2017.8.11.0009 AUTOR: 

IOLANDA APARECIDA DE SANTANA RUBENS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos em correição. 1) RECEBO a inicial 

devidamente emendada por estar em conformidade com os preceitos 

legais. 2) CITE-SE o requerido para, querendo, apresente contestação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se 

de ação de aposentadoria por idade rural ajuizada por IOLANDA 

APARECIDA DE SANTANA RUBENS em face do Instituto Nacional Do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações constantes da 

exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício a 

título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, 

apenas sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, 

dessa forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 

salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4) Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

17h30min, devendo as partes, apresentar o rol de testemunhas no prazo 

do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de preclusão. Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do 

CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 23 de 

novembro de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.
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Processo Número: 1001781-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO RUBENS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES OAB - MT0012424S (ADVOGADO)
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DECISÃO Numero do Processo: 1001781-40.2017.8.11.0009 AUTOR: 

FORTUNATO RUBENS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos em correição. 1) RECEBO a inicial devidamente emendada por estar 

em conformidade com os preceitos legais. 2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se de ação de aposentadoria por idade 

rural ajuizada por FORTUNATO RUBENS em face do Instituto Nacional Do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a implantação imediata do 

benefício. Nesse diapasão, cumpre asseverar que as tutelas provisórias 

(de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas 

diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo 

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de 

cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no 

provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos 

no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. Mister ressaltar que a 

presente análise de pedido antecipatório dos efeitos da sentença de 

mérito é feita sob cognição sumária, não havendo a necessidade do 

magistrado utilizar-se da cognição exauriente com o fim de constatar a 

certeza do direito invocado, mas valendo-se sim de um juízo de 

probabilidade. Assim, em que pesem as argumentações constantes da 
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exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada neste 

estágio processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não 

é suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o recebimento do benefício a 

título de trabalhador rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora 

desenvolvido provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o 

assunto, tem trazido o seguinte posicionamento: "Ementa: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E 

URBANO. EXISTÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. 

CONFIRMAÇÃO POR PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a 

comprovação de tempo de serviço a lei exige início razoável de prova 

material, complementada por prova testemunhal, conforme prescreve o 

art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª 

Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos autos, comprovado o tempo de 

serviço rural, por início razoável de prova material, corroborada por prova 

testemunhal, atende-se, assim, aos requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, 

da Lei nº 8.213/91, que regula as condições em que deve ser averbado o 

tempo de serviço. 3. Atendidas as condições exigidas por lei, outra 

solução não há senão reconhecer a aposentadoria por tempo de serviço 

pleiteada pelo autor. 4. Apelação improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. 

FALTA DE PROVA TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de 

contribuições, no que tange ao tempo de atividade rural antes do início de 

vigência da Lei 8.213, de 1991, quando não eram elas exigíveis, não se 

faz necessária para fins de Regime Geral de Previdência, justificando-se a 

prova do recolhimento de contribuições para contagem recíproca, ou seja, 

quando se postula benefício no serviço público. Esse foi o entendimento 

do STF ao julgar a ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida 

aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, independentemente 

do recolhimento de contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início 

razoável de prova material não é suficiente para reconhecer tempo de 

serviço de atividade rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a 

prova documental, na imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a 

qualidade de trabalhador rural, mas não prova o período trabalhado. No 

caso dos autos, deve-se proceder à oitiva de testemunha, de maneira que 

comprove o trabalho rural da autora. 4. Agravo de instrumento 

improvido[2]". (negritou-se) Em apanhado, tenho que os documentos 

colacionados aos autos não são suficientes para o convencimento desta 

Magistrada quanto às alegações esposadas na inicial, mesmo porque, 

conforme os entendimentos acima colacionados, a prova material, por si 

só, não versa sobre todos os aspectos do benefício pretendido, mas, sim, 

apenas sobre ter exercido por algum tempo o trabalho rural, constituindo, 

dessa forma, apenas um dos requisitos para o recebimento do pretendido 

benefício. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada, valendo 

salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, caso os 

autos apontem um cenário diferente, certamente o pleito será revisto. 

Saliente-se, uma vez mais, que a presente decisão foi feita sob cognição 

sumária, valendo-se de um juízo de probabilidade, não havendo a 

necessidade de utilizar-se da cognição exauriente com a finalidade de 

constatar a certeza do direito invocado. Ademais, no que tange à 

irreversibilidade da medida, nada impede que esta seja modificada quando 

do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 4) Por oportuno, desde já 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03/04/2018, às 

16h10min, devendo as partes, apresentar o rol de testemunhas no prazo 

do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de preclusão. Com efeito, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. Por sua vez, 

havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a parte 

requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO o 

pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. INTIMEM-SE as partes para querendo 

apresentarem novo rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, 

do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo a 

Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 22 de 

novembro de 2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito [1] Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO 

CIVEL,Relator JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO 

(CONV.), Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 

08/09/2005 DJ p.35 Data da Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por 

unanimidade, negou provimento à apelação. [2] Processo AG 

2002.01.00.040377-1/MG; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA 

TURMA. Publicação 11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, 

Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de 

instrumento. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. 

DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS MOREIRA ALVES e JUÍZA 

FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO COSTA CALIXTO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001608-16.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LEONDINA MARIA JOSE PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001608-16.2017.8.11.0009 AUTOR: 

LEONDINA MARIA JOSE PEREIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA 

POR IDADE RURAL ajuizada por LEONDINA MARIA JOSÉ PEREIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial em todos os seus 

termos. Diante do ofício circular nº 001/2016-PFE-INSS-SINOP de onde se 

extrai a impossibilidade dos Procuradores em comparecer nas audiências 

de conciliação, bem como em razão das especificidades da causa e de 

modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para 

momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. 

(NCPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Ademais, como forma 

de dar maior efetividade à jurisdição, entendo por bem determinar a 

citação do requerido para contestar a inicial, com as advertências de 

legais, bem como sua intimação para comparecer à audiência de instrução 

e julgamento, a qual designo para o dia 03/04/2018, às 15:30min. Por sua 

vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, intime-se a 

parte requerente para se manifestar no prazo legal. Sem prejuízo, DEFIRO 

o pedido de justiça gratuita, uma vez que neste momento preenchem os 

requisitos autorizadores (art. 99, e parágrafos do NCPC), podendo ser 

revogado a qualquer tempo. CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, 

querendo, contestar a ação no prazo legal. INTIMEM-SE as partes para 

querendo apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de preclusão, a serem intimadas, nos termos do caput do artigo 

455, do CPC, ou seja, por intermédio dos advogados das partes (devendo 

a Secretaria desta Vara providenciar as intimações das testemunhas 

arroladas, independentemente de novo despacho, caso ocorram as 

hipóteses do art. 455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: 

necessidade que deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). 

INTIMEM-SE para audiência designada. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 05 de novembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001669-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANIVALDO DE MOURA MATTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000863-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO ALVES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Numero do Processo: 1000863-70.2016.8.11.0009 AUTOR: 

SILVANO ALVES DOS SANTOS RÉU: INSS Vistos etc. 1 - Em atenção ao 

petitório de ID 10588155, salienta-se que, essa absurda política de o INSS 

lidar com números e não com a realidade das pessoas é lamentável e 

causa essa inaceitável situação inusitada, inclusive com modificação 

legislativa (Lei n.° 8.213/1991, art. 60, §§ 8.° e 9.°), de estabelecer prazo 

de validade nas decisões judiciais, cassando-as sumária e implicitamente 

na senda meramente administrativa. O que é flagrantemente 

inconstitucional. In casu, a r. decisão colacionada ao ID 4756034, 

concedeu ao autor a antecipação dos efeitos da tutela, para implantação 

do benefício de auxílio-doença, sem fixação de prazo para cessação. 

Entretanto, o benefício foi implantado com data para cessação em 

15/09/2017, conforme ofício de ID 8717000. Ou seja, contrariando ordem 

judicial, pois a ordem judicial era para que o benefício fosse mantido até 

decisão contrária deste Juízo. Pois bem, nos termos do § 8º, do art. 60, da 

Lei 8.213/91, “sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação 

de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado 

para a duração do benefício”. No entanto, é fato, que não é possível a 

fixação de prazo para cessação de benefícios, pelo Poder Judiciário, em 

casos como o do presente feito, que dependem da realização de perícia 

médica pelo respectivo expert, pois, apesar de o Juiz não estar adstrito à 

conclusão do laudo médico a ser apresentado, podendo se convencer de 

outros elementos coligidos autos, não há dúvida que àquele (laudo 

pericial) é que poderá trazer com mais certeza o tempo de duração do 

benefício. Com efeito, inobstante o laudo pericial (ID 9756686) consignar 

que a incapacidade do autor é parcial e definitiva, denota-se que a 

Autarquia demandada até o presente momento não se desincumbiu do seu 

ônus de inserir o segurado no programa de reabilitação, conforme 

determina o art. 62 e 101 da Lei 8.213/91. É dever do Estado propiciar 

meios para que o segurado da Previdência Social se reabilite a fim de que 

possa retornar ao mercado de trabalho, praticando profissão díspare 

daquela que está impossibil i tado de exercer. Vejamos: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

DECORRENTE DA NÃO IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1- (...). 3- A aposentadoria por 

invalidez é devida quando o segurado ficar incapacitado total e 

permanentemente de desenvolver qualquer atividade laborativa e for 

insusceptível de reabilitação para o exercício de outra que lhe garanta a 

subsistência. 4- A verificação periódica do estado de saúde do autor, que 

recebeu os benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, com sua 

submissão às perícias médicas, bem como a participação nos programas 

de reabilitação profissional é dever e não faculdade da Previdência Social, 

o que por si só, não ocasiona constrangimento ao segurado, de forma a 

aviltar a sua honra ou dignidade. 5- Não evidenciada a omissão do INSS, 

restando não comprovada a existência de conduta ativa ou omissiva e o 

nexo causal entre esta e o dano que a apelante diz ter experimentado, 

portanto, que não caracterizado o dano moral. 6- Apelação a que se nega 

provimento. (TRF-3 - AC: 1533 SP 0001533-54.2004.4.03.6104, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, Data de Julgamento: 

04/04/2013, TERCEIRA TURMA) – Grifos meus. Portanto, atenta ao 

disposto no § 8º do art. 60, da Lei 8.213/91, DEFIRO o requerimento 

formulado ao ID 10588155, e, por consequência, OFICIE-SE o INSS – 

APSADJ – Agência da Previdência Social de Atendimento à Demandas 

Judiciais, para que RESTABELEÇA o benefício concedido ao autor em 

sede de tutela antecipada e se abstenha de cessa-lo, mantendo-o até 

decisão contrária deste Juízo, sob pena de incurso em crime de 

improbidade administrativa, além de possível responsabilização cível e 

criminal. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Colíder – 

MT, 12 de janeiro de 2018. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 

Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002004-90.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LAIR JULIANO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1002004-90.2017.8.11.0009 AUTOR: LAIR 

JULIANO GONCALVES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

NACIONAL - INSS Vistos em correição. 1) RECEBO a inicial por estar em 

conformidade com os preceitos legais. 2) CITE-SE o requerido para, 

querendo, apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do 

NCPC – dobro). 3) Pois bem. Trata-se de ação declaratória de tempo de 

serviço rural e respectiva averbação com pedido de tutela de urgência 

ajuizada por LAIR JULIANO GONÇALVES em face do Instituto Nacional Do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, por meio da 

qual postula, em sede de antecipação de tutela, a averbação do tempo de 

serviço rural do autor, em regime de economia familiar. Nesse diapasão, 

cumpre asseverar que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), 

vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o 

modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São 

provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não 

se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os 

requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, 

sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Mister ressaltar que a presente análise de pedido 

antecipatório dos efeitos da sentença de mérito é feita sob cognição 

sumária, não havendo a necessidade do magistrado utilizar-se da 

cognição exauriente com o fim de constatar a certeza do direito invocado, 

mas valendo-se sim de um juízo de probabilidade. Assim, em que pesem 

as argumentações constantes da exordial, nota-se que a pretensão da 

parte autora está desamparada dos pressupostos autorizadores da 

concessão da tutela antecipada neste estágio processual. Afinal, o 

conjunto probatório até então produzido não é suficiente para o 

deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao preenchimento dos 

requisitos exigidos para o reconhecimento da atividade de trabalhador 

rural em regime de economia familiar. O raciocínio ora desenvolvido 

provém da atual corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido 

o seguinte posicionamento: "Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA TEMPO DE SERVIÇO RURAL E URBANO. EXISTÊNCIA DE 

INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA MATERIAL. CONFIRMAÇÃO POR PROVA 

TESTEMUNHAL IDÔNEA. 1. Para a comprovação de tempo de serviço a lei 

exige início razoável de prova material, complementada por prova 

testemunhal, conforme prescreve o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, c/c o 

teor das Súmulas nºs 27, do TRF/1ª Região, e 149, do STJ. 2. No caso dos 

autos, comprovado o tempo de serviço rural, por início razoável de prova 

material, corroborada por prova testemunhal, atende-se, assim, aos 

requisitos exigidos pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, que regula as 

condições em que deve ser averbado o tempo de serviço. 3. Atendidas as 

condições exigidas por lei, outra solução não há senão reconhecer a 

aposentadoria por tempo de serviço pleiteada pelo autor. 4. Apelação 

improvida[1]". (negritou-se) "Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RURÍCOLA.TUTELA ANTECIPADA. 

RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE PROVA 

TESTEMUNHAL.1. A prova do recolhimento de contribuições, no que tange 

ao tempo de atividade rural antes do início de vigência da Lei 8.213, de 

1991, quando não eram elas exigíveis, não se faz necessária para fins de 

Regime Geral de Previdência, justificando-se a prova do recolhimento de 

contribuições para contagem recíproca, ou seja, quando se postula 

benefício no serviço público. Esse foi o entendimento do STF ao julgar a 

ADIN 1664-0. 2. O trabalhador rural tem garantida aposentadoria por idade 

no valor de um salário mínimo, independentemente do recolhimento de 

contribuições. 3. A presença, tão-somente, de início razoável de prova 

material não é suficiente para reconhecer tempo de serviço de atividade 

rural, sendo essencial a prova testemunhal, pois a prova documental, na 

imensa maioria dos casos, comprova, apenas, a qualidade de trabalhador 

rural, mas não prova o período trabalhado. No caso dos autos, deve-se 
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proceder à oitiva de testemunha, de maneira que comprove o trabalho 

rural da autora. 4. Agravo de instrumento improvido[2]". (negritou-se) Em 

apanhado, tenho que os documentos colacionados aos autos não são 

suficientes para o convencimento desta Magistrada quanto às alegações 

esposadas na inicial, mesmo porque, conforme os entendimentos acima 

colacionados, a prova material, por si só, não versa sobre todos os 

aspectos pretendido, mas, sim, apenas sobre ter exercido por algum 

tempo o trabalho rural, constituindo, dessa forma, apenas um dos 

requisitos para o recebimento do pretendido benefício. Diante do exposto, 

INDEFIRO a tutela antecipada, valendo salientar que a presente decisão 

calca-se na provisoriedade e, caso os autos apontem um cenário 

diferente, certamente o pleito será revisto. Saliente-se, uma vez mais, que 

a presente decisão foi feita sob cognição sumária, valendo-se de um juízo 

de probabilidade, não havendo a necessidade de utilizar-se da cognição 

exauriente com a finalidade de constatar a certeza do direito invocado. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

4) Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 17/04/2018, às 13h30min, devendo as partes, apresentar o rol 

de testemunhas no prazo do §4º, do artigo 357 do NCPC, sob pena de 

preclusão. Com efeito, a designação precoce da audiência de instrução e 

julgamento justifica-se na efetividade do processo, economizando-se atos 

processuais, sendo certo que nenhum prejuízo redundará para a 

Autarquia demandada, uma vez que respeitado o prazo de resposta, ao 

passo que eventual questão prévia será prontamente analisada quando da 

audiência. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. INTIMEM-SE as partes para querendo apresentarem rol de 

testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, a 

serem intimadas, nos termos do caput do artigo 455, do CPC, ou seja, por 

intermédio dos advogados das partes (devendo a Secretaria desta Vara 

providenciar as int imações das testemunhas arroladas, 

independentemente de novo despacho, caso ocorram as hipóteses do art. 

455, § 4º, do CPC, salvo a hipótese do inciso II, a saber: necessidade que 

deverá ser devidamente demonstrada pela parte ao juiz). INTIMEM-SE para 

audiência designada. CITE-SE e INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Colíder/MT, 08 de dezembro de 

2017. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito [1] 

Processo AC 1997.01.00.001744-8/MG; APELAÇÃO CIVEL,Relator JUIZ 

FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDAO (CONV.), Órgão Julgador: 

SEGUNDA TURMA SUPLEMENTAR, Publicação 08/09/2005 DJ p.35 Data da 

Decisão 10/08/2005, Decisão A Turma, por unanimidade, negou 

provimento à apelação. [2] Processo AG 2002.01.00.040377-1/MG; 

AGRAVO DE INSTRUMENTO, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL 

TOURINHO NETO. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Publicação 

11/06/2003 DJ p.37, Data da Decisão 26/05/2003, Decisão: A Turma, por 

unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento. Participaram do 

julgamento os Exmos. Srs. DESEMBARGADORES FEDERAIS CARLOS 

MOREIRA ALVES e JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DANIELE MARANHÃO 

COSTA CALIXTO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001076-42.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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 COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1001076-42.2017.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: PEDRO VIEIRA 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Finalidade: 

INTIMAR as partes, através do Advogado(a)/Defensor(a) da sentença 

judicial, cujo teor se lê no id- 10770605. Colíder, 27 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010033-49.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO APARECIDO PICHITELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Eduardo Polidorio OAB - MT0013968A-O (ADVOGADO)

SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA OAB - MT0016366A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAN TUR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO)

POLLIANA PATRICIA PIOVESAN OAB - MT0015878A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

8010033-49.2013.8.11.0009 Parte Autora: EXEQUENTE: ANTONIO 

APARECIDO PICHITELI Parte Ré: EXECUTADO: PAN TUR . FINALIDADE: 

INTIMAR a parte requerente através do(a) Advogado(a), para manifestar 

no prazo de 05 dias, quanto a petição e documentos juntados no id. 

11880221 e seguintes. Colíder, 27/02/2018. Ana Maria Guimarães Gestora 

Judiciára 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: 1000260-94.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO TIBURTINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO)

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Processo: 

1000260-94.2016.8.11.0009 Parte Autora: REQUERENTE: CLODOALDO 

TIBURTINO DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. 

.  F i n a l i d a d e :  I n t i m a r  a  r e q u e r i d a ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/procurador(a), quanto à petição e documentos que consta 

nos autos (Id 11942706 e seguintes), para manifestar o que de direito, no 

prazo de 05 dias. Colíder, 27 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

Comarca de Comodoro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOTA (REQUERIDO)

REGINALDO PINTO DA MOTA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000036-74.2018.8.11.0046 Processo n. 1000036-74.2018.8.11.0046 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, primeiramente, que procedi 

à retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “processo ordinário de conhecimento”, Resulta dessa 

distribuição equivocada da classe judicial, o não agendamento automático 

da audiência de conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as11h00. COMODORO, 27 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) COMODORO, 27 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-74.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDIR HENRIQUE PALHARIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO)

KAREN LETICIA DOS SANTOS MORAES OAB - MT24237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOTA (REQUERIDO)

REGINALDO PINTO DA MOTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000036-74.2018.8.11.0046 Processo n. 1000036-74.2018.8.11.0046 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico, primeiramente, que procedi 

à retificação dos autos, alterando a classe judicial para “procedimento do 

juizado especial cível”, eis que, o patrono da reclamante distribuiu a ação 

com a classe judicial “processo ordinário de conhecimento”, Resulta dessa 

distribuição equivocada da classe judicial, o não agendamento automático 

da audiência de conciliação, razão pela qual, por determinação do MM Juiz 

de Direito Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos 

com a finalidade de proceder ao agendamento manual da audiência de 

conciliação, conforme segue: 25/04/2018 as11h00. COMODORO, 27 de 

fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) 

Judiciário(a) COMODORO, 27 de fevereiro de 2018 LUCIENI REZENDE 

GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: RUA PARÁ, S/N, 

MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 TELEFONE: (65) 

32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-62.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO Processo n. 

1000246-62.2017.8.11.0046 Certifico que, não houve tempo hábil para a 

expedição dos atos necessários para a realização da audiência, 

anteriormente agendada, razão pela qual, por determinação do MM Juiz Dr. 

Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, impulsiono os autos com a 

finalidade de redesignar nova data de audiência de conciliação, conforme 

segue: 25/04/2018 as 11h30min. COMODORO, 27 de fevereiro de 2018 

LUCIENI REZENDE GARCIA BORGES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO E INFORMAÇÕES: 

RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

TELEFONE: (65) 32831623

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-62.2017.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE APARECIDA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Numero do Processo: 

1000246-62.2017.8.11.0046 REQUERENTE: FRANCIELLE APARECIDA DE 

LIMA REQUERIDO: NATURA COSMÉTICOS S.A VISTOS EM CORREIÇÃO. 

Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia antecipação de tutela para 

que a parte reclamada retire o nome da parte autora de cadastro de 

inadimplentes, impugnando o débito que ensejou a respectiva inscrição. 

Postula-se, ademais, inversão do ônus da prova. Pois bem, no que tange à 

inversão de ônus da prova, entende-se que é um instrumento processual 

de facilitação de defesa do consumidor hipossuficiente, inserido no Código 

de Defesa do Consumidor (art. 6°, inciso VIII), como direito do consumidor 

visando garantir seu acesso à ordem jurídica. Segundo o dispositivo 

mencionado são pressupostos para que se inverta o ônus de provar: 

hipossuficiência e verossimilhança. O Prof. Andrade atribui aquele à 

pessoa economicamente mais fraca com incapacidade de produzir 

provas, e quanto ao último elemento é o que se apresenta veraz, em 

virtude de coerência existente entre a narração fática, a fundamentação e 

a pretensão. Afirma ainda que a presença do primeiro requisito é 

suficiente para ser declarada a inversão do ônus, mas o mesmo não se dá 

com a verossimilhança. Essa deve estar acompanhada da necessidade do 

consumidor de ter facilitado em seu favor a defesa em Juízo (ANDRADE, 

V. V. H. Inversão do ônus da prova. Revista de Julgados – TAMG. Belo 

Horizonte, v.75, n.24, p. 35-61, abr./jun., 2000). É o que foi verificado no 

caso em comento, motivo pelo qual defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Quanto ao pedido de tutela de urgência prevista no art. 300 do 

Código de Processo Civil, referido preceptivo estabelece que são 

requisitos necessários à sua concessão a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, vejamos: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela 

de urgência prevista no art. 300 do CPC autoriza o deferimento de 

antecipação do verdadeiro pedido de mérito, antes mesmo de perfeita a 

necessária cognição, porém, as provas hão de vir nos autos estreme de 

dúvida, a passar ao julgador, prontamente, convicção da probabilidade da 

pretensão, não sendo, pois, uma liberalidade, ao contrário, é uma exceção 

que exige rígida demonstração da ocorrência dos requisitos legais para 

sua concessão. No mesmo sentido a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno 

Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: "A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris. O 

magistrado precisa avaliar se há ‘elementos que evidenciem’ a 

probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de 

êxito do demandante." (Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael 

Alexandria de Oliveira, Curso de direito processual civil: teoria da prova, 

direito probatório, decisão, precedentes, coisa julgada e antecipação dos 

efeitos da tutela, 10º ed., Salvador, Jus Podivm, 2015, p. 595). É 

exatamente esta a hipótese: o débito, segundo se alega é indevido, foi 

trazido à discussão neste processo, não se podendo de antemão admitir a 

positivação ou cobranças, ato unilateral adotado como meio coativo e que 

gera graves restrições comerciais ao usuário, parte hipossuficiente na 

relação de consumo. A decisão liminar que antecipa os efeitos da tutela 

jurisdicional, neste caso inteiramente reversível, é passível de revogação 

se, no curso da demanda, ficarem descaracterizadas as figuras da 

probabilidade do direito alegado e o perigo de dano. Assim sendo, 

repetindo que o débito encontra-se em discussão judicial, anotando que 

nenhum prejuízo sofrerá a reclamada e registrando que ninguém pode 

ignorar os maléficos efeitos, as limitações de ordem moral e creditícias, 

que advêm ao devedor em virtude da positivação atacada, lanço mão da 

prerrogativa prevista no artigo 300 do CPC e antecipo os efeitos da tutela, 

neste sentindo: TJSP-321771) TUTELA ANTECIPADA. Impugnação ao 

deferimento da antecipação de tutela para exclusão do nome do agravado 

dos órgãos de proteção ao crédito. Discussão acerca da existência de 

relação jurídica entre as partes. Difícil apresentação de prova 

pré-constituída. Basta presença de fumus boni iuris. A negativação não 

traz nenhuma vantagem para o credor, sendo, ao contrário, extremamente 
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danosa para o devedor. Correta fixação de multa diária para funcionar 

como meio coercitivo. Decisão mantida. Recurso não provido. (Agravo de 

Instrumento nº 0075826-23.2009.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado 

do TJSP, Rel. Moreira Viegas. j. 20.06.2012, DJe 05.07.2012). Em face do 

exposto, defiro o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição 

de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 

05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do 

cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais) em caso de descumprimento. Outrossim, acaso ainda 

não designada, designe-se data para audiência de conciliação (art. 16 da 

Lei nº 9.099/95). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Comodoro/MT, 21 

de fevereiro de 2018. Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Comarca de Jaciara

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LORRANE MAGALHAES PREGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA OAB - MT0015415A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias junte procuração nos autos 

dando poderes para recebimento de valores.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000989-83.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO FRANCISCO BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

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. 11951431 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000697-98.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELEONICE RITA LEITE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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 que os embargos de declaração de id n. 11953531 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11953531.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-36.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OTAVIO PEREIRA DA SILVA (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)

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 11958082 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11958082.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-68.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE GARCIA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (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 que os embargos de declaração de id n. 11958446 

foram interpostos no prazo legal. Posto isto, nos termos do Provimento n. 

55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte embargada para no 

prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos de declaração de id 

n. 11958446 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-57.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MENDES DA SILVA GONCALVES MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB - MT23341/O (ADVOGADO)

FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB - MT15287-B (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: 

GABRIELLE SOARES DE LIMA OAB: MT23341/O Endereço: AV ANTÔNIO 

FERREIRA SOBRINHO, 1220, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

Advogado: FERNANDO MARCIO VAREIRO OAB: MT15287-B Endereço: 

AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, 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: 11/04/2018 Hora: 10:30 , 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

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 12/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 Considerando que Gestora Judiciária da 1ª Vara Elaine Cristina Gazetta 

Alves, estará de licença acompanhamento de saúde de pessoa da família, 

no período de 27/2 a 2/3/2018 .

 RESOLVE:

 Designar a Servidora ELIZANGELA PEREIRA CARDOZO, matrícula 9171, 

Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária Substituta 

da Secretaria da 1ª Vara desta Comarca, no período de 27/2 a 2/3/2018, 

em substituição a Titular.
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 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 23 de fevereiro de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 100973 Nr: 7241-95.2017.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. M. Guazi Violada Comércio ME, Wellian 

Mailson Guazi Violada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Vistos etc.

CUMPRA-SE a presente carta precatória, observando-se as formalidades 

e exigências legais, servindo esta de mandado.

Após, OFICIE-SE via malote digital ao Juízo deprecante com uma cópia da 

certidão de citação cumprida e deste despacho.

Decorrido o prazo da citação, CUMPRAM-SE os demais atos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33591 Nr: 1234-68.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Wathier Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação da exequente às fls. 121, diga a parte 

executada no prazo legal.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 78311 Nr: 1227-32.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Martins Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudenice Martins Pereira, Alessandro Martins 

Pereira, Eliane Martins Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Defensoria Publica de Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS formulada por 

PAULO SÉRGIO MARTINS PEREIRA em desfavor de ELIANE MARTINS 

PEREIRA, nascida em 16/06/1991, CLAUDENICE MARTINS PEREIRA, 

nascida em 10/10/1996, e ALESSANDRO MARTINS PEREIRA, nascido em 

13/02/1994.

Pois bem, analisando os autos observo que, devidamente citadas para 

apresentar contestação (fls. 56 e 81), as requeridas Eliane Martins Pereira 

e Claudenice Martins Pereira quedaram-se inertes. Já o requerido 

Alessandro Martins Pereira não foi encontrado.

Verifico, outrossim, que a subscritora da petição de fls. 68/69 e 89/90 

deixou de juntar procuração nos autos.

Assim, nos termos do art. 344 do CPC/2015 DECRETO A REVELIA das 

requeridas Eliane Martins Pereira e Claudenice Martins Pereira , e 

determino a intimação, por DJE, da Dra. Amanda Albertini Colet (OAB/MT 

20.262), a fim de que junte nos autos em 15 dias procuração do requente 

concedendo-lhe poderes para representá-lo, sob pena de 

desentranhamento dos pedidos de fls. 68/69 e 89/90.

Em igual prazo deverá informar o atual endereço do requerido Alessandro 

Martins Pereira.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 106347 Nr: 1331-53.2018.811.0018

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Caterpillar S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M Marmol da Silva & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleuza Anna Cobein - 

OAB:SP0030650, Darci Nadal - OAB:166.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: Cleuza Anna Cobein - OAB: 

SP0030650, Darci Nadal - OAB:166.513, para proceder o complemento de 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2.846,60 (Dois mil, 

oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos ), conforme sua 

certidão de ref: 13, junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 33591 Nr: 1234-68.2009.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. Naturais 

Renovaveis-IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Wathier Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Squillace - 

OAB:Mat. 1635577-Pr

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 Vistos em correição.

Considerando o petitório retro, determino a intimação do executado, para 

que promova o pagamento do débito, através de depósito judicial, no valor 

de R$ 1.356,77 (um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e sete 

centavos).

Após, intime-se a exequente para se manifestar no que entender de 

direito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 83251 Nr: 3695-66.2016.811.0018

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Ugo Sousa - OAB:9611

 Intimar o patrono do requerido acerca da juntada de Carta precatória de 

ref: 97, para que requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 105983 Nr: 1140-08.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mandala Agropecuária e Construções Ltda, Douglas 

Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de Barros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que a petição inicial, encontra-se em 

descompasso com o bem da vida pretendido, qual seja o valor correto da 
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causa, bem como desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da ação, tendo em vista que, conforme certidão de fls. 227, o 

embargante apresentou guias de taxas e custas pagas parcialmente, o 

que demonstra prima facie, que o mesmo se comportou em desacordo 

com o princípio da boa-fé processual, conforme dispõe o artigo 5º do 

Código de Processo Civil.

Dessa forma, DETERMINO a intimação do embargante para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a inicial, sanando 

a irregularidade acima apontada, devendo adequar de acordo com o rito 

do Novo Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se, e, em caso de vício sanado, deverá a 

Sra. Gestora certificar quanto à tempestividade dos embargos, bem como 

apensar aos autos principais, e, após, voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 84416 Nr: 4344-31.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Miguel Piovesan - Prefeito, Fatima Melim 

Mendes, Lairce Valério de Abreu Pestana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I AEm uma análise perfunctória, 

ínsita à fase preambular que antecede a citação dos requeridos, entendo 

que não há quaisquer razões que impeçam este juízo de receber a 

pretensão ministerial e determinar o prosseguimento do feito. Com efeito, 

havendo indícios de que possa ter havido a prática de atos que atentaram 

contra os princípios da Administração Pública e causaram prejuízo ao 

erário, o recebimento da presente inicial de ação de responsabilização por 

ato de improbidade é medida que se impõe! Sim, pois da atenta análise da 

petição inicial e dos documentos que a instruem não é possível verificar, 

prima facie, que os pedidos sejam manifestamente improcedentes, 

inadequados, ou que os atos não configuram ato de improbidade 

administrativa.Nesta fase vigora o princípio do in dubio pro societate, em 

que, havendo a mera possibilidade dos fatos narrados configurarem atos 

de improbidade administrativa, deve-se receber a inicial para, somente 

após a instrução processual, adentrar no mérito do pedido e aferir, em 

cognição exauriente, se os pedidos procedem ou não. Nesse sentido, 

transcreve-se primorosos arestos oriundos do e. STJ, in litteris: (...) 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e nos exatos termos do art. 17 § 9°, da 

Lei n° 8.429/93, recebo a petição inicial nos termos em que foi proposta. 

Cite-se a parte requerida para, no prazo legal, contestar o pedido, 

advertindo-a que não sendo contestada presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados na inicial.Notifique-se a pessoa jurídica de direito público à 

qual pertence o agente para, querendo, ingressar no feito nos termos do § 

3°, do art. 17 da lei 8.429/92.CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75464 Nr: 3900-32.2015.811.0018

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 Diante de todo o exposto, ... Diante de todo o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, com fundamento nos artigos 112, inciso III c/c art. 117, 

ambos da Lei n. 8.069/90, aplico ao representado FRANCIEL ROSA DOS 

SANTOS, a medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 

COMUNIDADE, pelo período de 04 (quatro) horas semanais, pelo prazo de 

06 (seis) meses, Junto à Casa Lar com acompanhamento pelo CREAS. 

Após o trânsito em julgado devidamente certificado, INTIME-SE o 

representado para comparecer junto ao CREAS munido com cópia desta 

decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, para iniciar a 

prestação de serviços, que deverá ser feita em dias e horários de modo a 

não prejudicar os horários de trabalho e/ou estudo do mesmo.OFICIE-SE, 

também, à Casa Lar, para que viabilize o cumprimento da medida de 

prestação de serviços à Comunidade, encaminhando, ao final, relatório a 

este Juízo, informando se houve, ou não, o cumprimento integral da 

medida.CIENTIFIQUE-SE ao representado que o não comparecimento no dia 

designado para a entrega dos documentos e análise da sua situação será 

motivo justo e suficiente para a tomada de medidas mais severas, tal como 

a internação-sanção pelo prazo de até 03 (três) meses, prevista no art. 

122, III e § 1º do ECA.INTIMEM-SE pessoalmente o adolescente, bem como 

o Ministério Público e a Defesa.Outrossim, INTIME-SE pessoalmente o 

representado acerca do teor da sentença, para que manifeste-se se há 

interesse em recorrer.Sem custas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alexandre Sócrates MendesJuiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-19.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PIOVEZAN DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS0084740A (ADVOGADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010298-53.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO MICHELAN RODRIGUES OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DO NASCIMENTO MELO OAB - MT0009110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA HELENA TRAMONTIM DE MELO (EXECUTADO)

EVALDO DE MELO (EXECUTADO)

 

Audiência conciliação designada para 20/03/2018 10:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-15.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA F. B. DALPIAZ - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CASSEMIRO PAVESI (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010395-19.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR A MANTOVANI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEIXO E VALENTE LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Promovo a INTIMAÇÃO do exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 
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feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010079-69.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR AILTON CUMINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (ADVOGADO)

ELIANE FUHR OAB - MT0019109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DE JUARA Processo nº 8010079-69.2017.8.11.0018 

REQUERENTE: VALDECIR AILTON CUMINI REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO 1. Em atenção ao 

pedido de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o 

executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3.Altere-se o registro do autos para cumprimento 

de sentença. 4. INDEFIRO o pleito da parte executada quanto a 

levantamento por alvará do valor depositado como guia de preparo para 

recurso inominado, eis que tal pedido deverá ser protocolizado de forma 

administrativa perante o Juiz Diretor do Foro nos termos da Instrução 

Normativa SCA Nº 02/2011 do E. TJMT. 4. Oportunamente tornem os autos 

conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. 

ALEXANDRE SOCRATES MENDES - Juiz de Direito -

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 100023 Nr: 6671-12.2017.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raul Cezar de Oliveira Conradi, Fabio Almeida 

dos Santos, Romário de Souza Silva, Elias Thiego Barbosa, Renato 

Nascimento de Oliveira, Cleber Ferreira Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, Joselaine Silva dos Anjos - OAB:23765/O, Karine 

de Gois Conradi - OAB:22077/O, Monica da Silva Costa - 

OAB:23320/O

 Vistos etc.

Considerando que na data aprazada para a realização da audiência 

designada anteriormente é feriado Municipal, conforme Decreto Municipal 

nº 1.252/2018, redesigno a audiência para o dia 11 de abril de 2018, às 

14h00min.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 105489 Nr: 862-07.2018.811.0018

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Rodrigo de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Aline de Farias - 

OAB:21308/O, Simone Bergamaschi da Fonseca - OAB:5.810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, e em consonância com o parecer Ministerial, e com 

fundamento no artigo 120 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o 

pedido de restituição, julgando extinto o presente feito por sentença com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de 

Processo Civil.Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 

ARQUIVE-SE os autos com as cautelas necessárias.P.R.I.CJuara/MT, 26 

de fevereiro de 2018.Pedro Flory Diniz NogueiraJuiz de Direito

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 19/2018

O Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, Juiz de Direito e 

Diretor do Foro da Comarca de Juína, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE,

REVOGAR a portaria nº 20/2017, que designou a Servidora LÍVIA 

FURQUIM RODRIGUES, Analista Judiciária, matrícula 11057, para exercer a 

função de Gestora Judiciária da 2ª Vara, a partir de 26/02/2018.

Publique-se. Cumpra-se.

Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos e Divisão de 

Controle e Informação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Juína, 26 de fevereiro de 2018

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000036-40.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR COELHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ COELHO VIEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Numero do Processo: 1000036-40.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: VALDECIR COELHO VIEIRA REQUERIDO: LUIZ COELHO 

VIEIRA Processo n.° 1000036-40.2018.8.11.0025 VISTOS ETC. Tendo em 

vista o pedido do Ministério Público em ouvir as testemunhas, determino a 

redesignação da audiência para o DIA 06/04/2018 ÀS 16:00 HORAS. 

Outrossim, determino o comparecimento obrigatório das testemunhas 

arroladas nos autos, mediante intimação por Oficial de Justiça. Saem os 

presentes intimados. Às providências. Juína, 23 de fevereiro de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 95301 Nr: 3560-38.2013.811.0025

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU SALGADINHO, DULCINELE JUNGLES 

SALGADINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMERI JOVITA RIGODANZO FEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA MADALENA 

RIGODANZO EGGER - OAB:22617/PR

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53794 Nr: 259-88.2010.811.0025
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVLD, MARCOS ANTONIO PAIXÃO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ, JOSÉ EVERALDO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:OAB/MT 12.074, JOSÉ ANTONIO PILEGI RODRIGUES - 

OAB:3666/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT, VIVIANE 

SANTIN RODRIGUES - OAB:4206

 DECISÃO FLS. 609/610: "Vistos etc. Primeiramente, DETERMINO a 

redistribuição do feito como Cumprimento de Sentença. Após, tendo em 

vista que não houve impugnação, DETERMINO a expedição e 

encaminhamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ao executado 

MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT, para efetuar o pagamento de R$ 5.230,15 

(cinco mil duzentos e trinta reais e quinze centavos), correspondente a 

metade do valor cobrado a título de danos materiais, no prazo de 02 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, nos termos do art. 535, §3º, 

inciso II, do CPC. Efetuado o pagamento da RPV, EXPEÇA-SE o competente 

Alvará Judicial e INTIME-SE o exequente para promover o levantamento da 

importância. Outrossim, INTIME-SE o executado JOSÉ EVERALDO 

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

R$ 8.684,60 (oito mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta 

centavos), correspondente a metade do valor cobrado a título de danos 

materiais e aos honorários sucumbenciais, sob pena de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), nos termos do art. 523, §1º, do CPC. Efetuado o pagamento parcial 

do débito, a multa e os honorários incidirão sobre o remanescente, nos 

termos do art. 523, §2º, do CPC. Não efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, nos termos do art. 523, §3º, do CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 106330 Nr: 745-97.2015.811.0025

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13.701/MT, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EM CARTÓRIO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 35319 Nr: 42-50.2007.811.0025

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMÓTEO MARQUES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON JOSÉ FRANCO - 

OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS EM CARTÓRIO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84784 Nr: 5203-02.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PIRES FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ PIRES FAGUNDES, Cpf: 

45864470104, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 12/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JOSÉ PIRES 

FAGUNDES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 479/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 83,65

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42171 Nr: 1756-11.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUSTODIO MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CUSTODIO MARTINS DE SOUZA, Cpf: 

16376811949, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/05/2008.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de CUSTODIO 

MARTINS DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

826/2004, 1121/2005, 1061/2006.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2004

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 587,90

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90932 Nr: 5289-36.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ ARAÚJO DA SILVA, Cpf: 

33624445634, Rg: 8059675, Filiação: Isaias Procópio da Silva e Terezinha 

Ferreira, data de nascimento: 24/08/1954, brasileiro(a), natural de 

Coroaci-MG, casado(a), comerciante ( dono do mercado supimpa), 

Telefone 581 - 1137. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JOSÉ ARAÚJO 

DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 75/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 108,50

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56861 Nr: 3146-45.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEVERO DA SILVA, Cpf: 07256442149. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/08/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de SEVERO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 726/2008, 

779/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 391,42

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84613 Nr: 5026-38.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEVERO DA SILVA, Cpf: 07256442149. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de SEVERO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 638/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 190,82

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84527 Nr: 4937-15.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARLENE SOUZA SILVA, Cpf: 

57122245187, Rg: 890.121, Filiação: Joaquim Farias dos Reis e Maria 

Aparecida de Souza., data de nascimento: 13/04/1959, brasileiro(a), 

natural de Paranaíba-MS, casado(a), do lar., Telefone 9921-3709. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de MARLENE 

SOUZA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 887/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 52,57

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90792 Nr: 5141-25.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOLINA DE FREITAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEOLINA DE FREITAS SILVA, Cpf: 

55080421134, Rg: 712795, Filiação: Luiz Vieira da Silva e Raimunda 

Valdenora de Freitas Silva, data de nascimento: 20/12/1969, brasileiro(a), 

natural de Fátima do Sul-MS, solteiro(a), comerciante, Telefone 3581-1126. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de DEOLINA DE 

FREITAS SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 180,24

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90795 Nr: 5144-77.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAVER RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAVER RAMOS DA SILVA. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JAVER 

RAMOS DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 342/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 263,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84472 Nr: 4881-79.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR BARANOSCKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDEMAR BARANOSCKI, Cpf: 

40917886968, Rg: 3.934.161-1, Filiação: Ricardo Baranoscki e Izolina 

Veiga, data de nascimento: 08/05/1947, natural de Caxambu do Sul-SC, 

casado(a), Telefone 9994-0627. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 01/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de VALDEMAR 

BARANOSCKI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 676/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 80,03

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91054 Nr: 5417-56.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMERCINDO RAVADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOMERCINDO RAVADELLI, Cpf: 

40894380982. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de GOMERCINDO 

RAVADELLI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 306/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 98,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91221 Nr: 5614-11.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS BENEDITO DE QUEIROZ, Cpf: 

28658922120, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de ELIAS 

BENEDITO DE QUEIROZ, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

222/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 17.619,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91217 Nr: 5610-71.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO TEODORO DA SILVA, Cpf: 

20605994153. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de FRANCISCO 

TEODORO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

226/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 179,71

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90777 Nr: 5126-56.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIRA APARECIDA DOS SANTOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAIRA APARECIDA DOS SANTOS 

ANJOS, Cpf: 92236499191, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de NAIRA 

APARECIDA DOS SANTOS ANJOS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 408/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 629,11

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90817 Nr: 5166-38.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSO VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELSO VIEIRA DOS SANTOS, Cpf: 

57120986104. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de ELSO VIEIRA 

DOS SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 245/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 96,73

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90811 Nr: 5160-31.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR VITALINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIR VITALINO ALVES, Cpf: 

29335728187, Rg: 227595, Filiação: Francisco Antonio de Assis e Nicolia 

Maria Vitalino, data de nascimento: 06/07/1937, brasileiro(a), natural de 

Querencia do Norte-PR, viuvo(a), rurícola. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de JAIR VITALINO 

ALVES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 281/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 197,58

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56462 Nr: 2743-76.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR JOSÉ BERTOLDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAKELLEN PRADO MACHADO - 

OAB:18265/MT, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECIR JOSÉ BERTOLDI, Cpf: 

59223057949, Filiação: Jacob Bertoldi e Lucia Vanzella Bertoldi, data de 

nascimento: 04/10/1967, brasileiro(a), natural de Quilombo-SC, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 26/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de VALDECIR 

JOSÉ BERTOLDI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 424/2008, 

501/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 552,04

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84441 Nr: 4848-89.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BENEDITO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIAS BENEDITO QUEIROZ, Cpf: 

28658922120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/07/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de ELIAS 
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BENEDITO QUEIROZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

664/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 177,76

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90975 Nr: 5336-10.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO ROMI BERNARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALMIRO ROMI BERNARDO, Cpf: 

35348143120. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de ALMIRO ROMI 

BERNARDO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 254/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 78,16

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90925 Nr: 5282-44.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARINDO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLARINDO SANCHES, Cpf: 02844940110, 

Rg: 1.560.720, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de CLARINDO 

SANCHES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 295/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 105,62

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90712 Nr: 5059-91.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEBASTIÃO FERREIRA SOBRINHO, Cpf: 

56735510100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/10/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de SEBASTIÃO 

FERREIRA SOBRINHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

250/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2011

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 98,79

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56593 Nr: 2874-51.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO APARECIDO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CELIO APARECIDO MOTA, Cpf: 

45346194134. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/07/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de CELIO 

APARECIDO MOTA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 778/2008, 

827/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2008

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 380,61

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84662 Nr: 5075-79.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOMERCINDO RAVADELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GOMERCINDO RAVADELLI, Cpf: 

40894380982. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/08/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA / MATO GROSSO em face de GOMERCINDO 

RAVADELLI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 803/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 101,65

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 125943 Nr: 4901-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTF COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 

(ATUAL DENOMINAÇÃO DE JUINA FRIGORÍFICO LTDA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBEL SGUAREZI - 

OAB:OAB/MT 8.347

 "DESPACHO Vistos em correição. Designo audiência de conciliação para 

o dia 05 de abril de 2018 às 14h30min. Procedam-se as intimações e 

comunicações necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Juína /MT, 26 de fevereiro de 2018. RAUL LARA LEITE Juiz 

de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130552 Nr: 2867-15.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO DO NASCIMENTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JERONIMO SANTOS - 

OAB:13389/MT

 Nos termos do Capítulo 3, artigo 16, da Ordem de Serviço Nº 003/2015 – 

GAB impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar o adgogado 

para, no prazo legal, apresentar as razões de apelação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94222 Nr: 2426-73.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR AS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010290-21.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COTRIGUACU MOTOSSERRAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROZALINO XAVIER DE OLIVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Reclamante para, em 

05(cinco) dias, manifestar o que entender de direito, tendo em vista a 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010132-63.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA ROHR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Aline Cristina Machado Flores OAB - MT16370/O-A (ADVOGADO)

DANIELI FELBER OAB - MT0010623A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ROQUE JAKUBOSKI (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte autora para, em 05(cinco) 

dias, requerer o que entender de direito, tendo em vista a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010303-25.2013.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR DOS REIS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE SOLANGE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADORAO FAGOTTI NETO OAB - MT0011535A (ADVOGADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Exequente, na pessoa de 

seu Advogado, para que se manifeste acerca dos documentos juntados 

pela parte Executada, no prazo de 05(cinco) dias.

Comarca de Nova Mutum

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-94.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON ORLI FREIBERG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000792-94.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: HILTON ORLI FREIBERG REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Recebo a inicial vez que atendidos os requisitos do 

art. 14 da Lei n° 9.099/95. Da Inversão do Ônus da Prova. Defiro o pedido 

de inversão do ônus probatório, tendo em vista que cabe a parte 

requeridas comprovar a existência do débito. Do Pedido de Antecipação 

dos Efeitos da Tutela de Urgência. Estabelece o art. 300 do Código de 

Processo Civil, que a requerimento da parte o Juiz poderá antecipar os 

efeitos da tutela pretendida à inicial, em caráter de urgência, quando 

observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como 

haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Necessário dizer que a antecipação dos efeitos da tutela em caráter de 

urgência é uma grande inovação trazida ao nosso sistema processual 

para dar maior agilidade aos feitos, bem como para que o Autor possa, no 

início da lide, gozar do direito que somente lhe seria concedido com a 

coisa julgada material. Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela 

conceder em caráter “initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão 

é precedida da apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do 

Código de Processo Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade 

de direito. Sendo este um dos elementos mais marcantes do instituto, 

sendo sua presença necessária para antecipação dos efeitos da tutela 
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em caráter de urgência. Dadas estas considerações iniciais, passo ao 

exame do caso concreto. Verifica-se que houve a comunicação de venda 

ao Detran/MT, estando esta inclusive disponível no sitio da autarquia. 

Assim, não se pode o Estado de Mato Grosso protestar o requerente, 

havendo claro abuso de direito, ao menos em sede de cognição sumária. 

A propriedade do veículo se transfere com a tradição e não com o registro 

no Detran/MT, assim, não cabe ao proprietário que não possui mais o 

veículo arcar com os tributos. No mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – 

ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 

DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE 

NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A 

atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A 

responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às 

penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo 

ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo 

proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente 

sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à 

alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).A simples 

comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para 

afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos 

tributários oriundos do não pagamento de IPVA.(Ap 93716/2016, DES. 

JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017) Assim, 

para fins deste juízo sumário de cognição, os coerentes argumentos 

expostos na inicial são suficientes à demonstração da probabilidade de 

seu direito, em especial quando observada a lide sob o prisma da boa-fé 

que deve orientar a conduta das partes em Juízo. A 

efetivação/permanência do protesto pode, concretamente, aumentar o 

nível de danos decorrentes da inadimplência a um patamar de 

irreparabilidade, o que compromete a eficácia do provimento final. Diante 

do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, forte no art. 300, “caput”, do Código de Processo Civil, nos 

termos do pedido vertido na inicial, uma vez que, presente os requisitos 

legais, para fins de: DETERMINAR seja oficiado, diretamente pelo Gestor, 

ao cartório do 2º Ofício de Nova Mutum/MT, para que suspenda a eficácia 

do protesto dos autos. Sem prejuízo do imediato cumprimento da 

providência supra, cite-se a parte Requerida para que apresente 

contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, intime-se a parte 

Requerente para, querendo, apresentar impugnação. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 2 de fevereiro 

de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-30.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

UNIDAS S/A (RENT A CAR) (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010176-30.2015.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, UNIDAS S/A 

(RENT A CAR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, 

razão pela qual se torna necessária a realização de audiência de 

instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução, a ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a 

realizar-se no dia 02 de abril de 2017, às 14h00 devendo ser intimadas as 

partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 (três) testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo as partes 

Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se 

extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010176-30.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

UNIDAS S/A (RENT A CAR) (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT0015013S-A (ADVOGADO)

Fábio Schneider OAB - MT0005238A-A (ADVOGADO)

RICARDO MARFORI SAMPAIO OAB - SP0222988A (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Numero do Processo: 

8010176-30.2015.8.11.0086 REQUERENTE: FERNANDO DORIVAL DE 

MATTOS REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A, UNIDAS S/A 

(RENT A CAR), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A Vistos, etc. A hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, 

razão pela qual se torna necessária a realização de audiência de 

instrução para melhor esclarecimento dos fatos. Assim sendo, designo 

audiência de instrução, a ser conduzida pela juíza leiga desta comarca, a 

realizar-se no dia 02 de abril de 2017, às 14h00 devendo ser intimadas as 

partes para comparecerem, esclarecendo que cada uma poderá arrolar 

até 3 (três) testemunhas que deverão comparecer independentemente de 

intimação do juízo (art. 455 do CPC). Esclareço, ainda, que não 

comparecendo a parte Reclamante, o processo será extinto, nos termos 

do artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 e não comparecendo as partes 

Reclamadas, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz, consoante se 

extrai do artigo 20 da mesma lei. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000640-46.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SAUERESSIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Jorge Antonio Krizizanowski OAB - MT0015618A-O (ADVOGADO)

FRANCYS RICARDO MENEGON OAB - MT0013640S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VACEDIR RONSSANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA 

MUTUM INTIMAÇÃO PARA REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

SAUERESSIG Dados do Processo: Processo: 1000640-46.2017.8.11.0086 

Valor causa: R$ 25.389,00 Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DE 

CONHECIMENTO (1107) Audiência: REQUERENTE: CARLOS ROBERTO 

SAUERESSIG Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE ANTONIO 

KRIZIZANOWSKI - MT0015618A-O, FRANCYS RICARDO MENEGON - 

MT0013640S Nome: CARLOS ROBERTO SAUERESSIG Endereço: Rua das 

Seringueiras, 683-W, centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

REQUERIDO: VACEDIR RONSSANI Advogado do(a) REQUERIDO: Nome: 

VACEDIR RONSSANI Endereço: Rua das Sapucaias, 1963, Industrial Norte, 

NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 Nos termos da legislação vigente, 

serve a presente, extraída dos autos da RECLAMAÇÃO acima 

identificada, para proceder a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, acerca da 

juntada do AR/Mandado Negativo retro, para que informe o endereço 

atualizado do Requerido, ou requeira o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. Nova Mutum - MT, 27 de 

fevereiro de 2018. Assinado Eletronicamente DIEGO FRANCISCO DE 
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CAMPOS Por ordem do(a) MM(a) Juiz(a) CASSIO LEITE DE BARROS 

NETTO SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA 

PÚBLICA DA COMARCA DE NOVA MUTUM - MT: RUA DAS HELICÔNIAS, 

Nº. 444-N, JARDIM DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT, CEP: 

78.450-000, TELEFONE (65) 3308-3434.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-97.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIS TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000020-97.2018.8.11.0086 REQUERENTE: ADEMIR LUIS TRICHES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-82.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR LUIS TRICHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos etc. De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça 

no processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 

1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos 

Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 

da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva 

notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os 

processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 

1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do 

feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado 

supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado 

no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de janeiro de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-67.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUZO MORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DECISÃO Numero do Processo: 

1000022-67.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MARCELO YUZO MORI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. De proêmio, importa 

salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp 

n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela 

afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o 

n. 986, com a seguinte ementa: “RECURSOS ESPECIAIS 

REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E 

SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E 

ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte 

questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão 

de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do 

colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os 

requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao 

regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.” Releva notar ainda, que 

consta determinação de suspensão nacional de todos os processos 

pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do 

Código de Processo Civil. Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o 

trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, 

desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante 

do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 

53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-13.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DA SILVA PONCE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALINNE SANTOS MALHADO OAB - MT0015140A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000293-13.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FRANCIELY DA SILVA PONCE REQUERIDO: VERDE 

TRANSPORTES LTDA Vistos, etc. Dispenso o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Morais. Noticia a parte reclamante que encomendou envio de 

envelope contendo documentos para sua inscrição em mestrado junto com 

a reclamada, saindo de Nova Mutum destino Posto Gil em Diamantino e que 

o responsável pela retirada seria seu amigo o sr. Paulos. Relata que 

contratou o serviço no dia 02/08 com previsão de ser entregue as 22 

horas do mesmo dia, contudo não o foi, em contato com a reclamada a 
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mesma disse que a entrega estaria no local no dia seguinte, entretanto o 

envelope não estava no local acordado, fazendo com que a reclamante 

quase perdesse o prazo para inscrição para o mestrado, tendo que se 

deslocar até a cidade de Tangará da Serra para entrega dos documentos. 

Requer assim indenização por danos morais. A reclamada alega que a 

entrega foi realizada no endereço acostado nos documentos, e que não 

possui nenhum ponto de venda ou de recebimento de mercadorias no 

posto Gil- Diamantino. 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. Ainda, em favor da parte reclamante, 

aplica-se o disposto no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, que permite a 

inversão do ônus da prova sempre que ficar caracterizada a 

hipossuficiência do consumidor, situação exposta no caso concreto. Na 

hipótese, caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral 

decorrente desse defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade 

objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, 

respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso. Como 

decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e 

serviços, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, 

deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do 

fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve 

ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Dessa forma, 

verifica-se que a falha na prestação de serviço é incontroversa, seja pela 

falta de entrega da encomenda no prazo assinalado, bem como pela 

desídia na condução do problema pela reclamada. Reputa-se assim, 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Ante o exposto, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial para o fim 

de CONDENAR a Reclamada a pagar à Reclamante a importância de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de 

juros de mora de 1% a.m., contados da citação, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Sentença Publicada no sistema. Luciana Gomes de Freitas 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, 25 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001247-59.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001247-59.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ARIANA DE MELO REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Prima facie, opino 

pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. 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. Ariana de Melo ingressou com a presente Ação 

de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais em face de 

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma 

propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência do 

débito e indenização por danos morais. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a 

alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva 

legítima, por se tratar cessão de crédito e a combater a existência de 

danos morais. Todavia, as alegações da Reclamada não subsistem, pois 

não coligiu provas de que o valor objeto do apontamento junto aos órgãos 

de proteção ao crédito é devido, deixando de carrear aos autos o contrato 

entabulado entre a Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento 

este imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a 

alegada inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte 

ré, na qualidade de cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do 

débito objeto do contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex 

vi legis do art. 333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 

Assim, inexistindo prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), 

indevida se mostra a sua cobrança, bem como o cadastramento da parte 

autora nos órgãos de restrição de crédito. A verba honorária restou 

adequadamente fixada na origem, na forma do artigo 20, parágrafos 

terceiro e quarto, do CPC, não merecendo majoração. DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine 

Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM 

CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA 

COMPROVADA. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. MANUTENÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos 

alegados como fundamento do invocado direito, assim como ao réu, a 

prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos daquele direito II - 

Inexistindo provas acerca da existência da dívida motivadora do ato, a 

inclusão de nome em cadastro de proteção ao crédito pelo cessionário 

configura conduta ilícita. III - Tratando-se de inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do dano moral se satisfaz 

com a demonstração do próprio fato da inscrição. IV - Comprovados o ato 

ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, cabível a indenização pelos 

danos morais experimentados pela parte autora. V - Consoante 

entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a reparação por danos 

morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser 

irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. 

(TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA 

CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de Fevereiro de 2014 e publicado 

em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 
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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”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. Considerando a demora 

da Reclamante em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), sopesadas as 

circunstâncias do evento danoso e a finalidade compensatória e 

disciplinadora da indenização. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA 

PARCIAL da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da 

inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante 

a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010438-14.2014.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE DIRCE MAYER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ PEDRO FRANZ OAB - MT0014594A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010438-14.2014.8.11.0086 

REQUERENTE: ZENAIDE DIRCE MAYER REQUERIDO: BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL Vistos, etc. Dispenso o 

relatório ex vi do 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 a controvérsia nos 

autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a 

prova documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, 

de modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Prima facie, opino pelo 

indeferimento do pedido de extinção do feito formulado pelo Reclamado em 

razão da liquidação extrajudicial, uma vez que o Enunciado 51 do FONAJE 

preleciona que: “Os processos de conhecimento contra empresas sob 

liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem 

prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo 

judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, 

pela via própria”. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES). Assim 

sendo, após o trânsito em julgado e a requerimento da parte expedir-se-á 

a certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal. No mérito, 

cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Repetição de 

Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência 

proposta por Zenaide Dirce Mayer em desfavor de Banco Cruzeiro do Sul 

S.A. – Em liquidação Extrajudicial. Sustenta a Reclamante que realizou um 

empréstimo consignado junto à instituição financeira Reclamada no valor 

total de R$ 48.315,18 (quarenta e oito mil e trezentos e quinze reais e 

dezoito centavos) para pagamento em 48 vezes. Narra que referido valor 

foi creditado em sua conta corrente em data de 31/08/2010 conforme 

extrato que trouxe anexo e que a primeira parcela fora debitada em sua 

conta em setembro do mesmo ano. Afirma que estava ciente que a última 

parcela de seu financiamento seria descontada no holerite de agosto de 

2014, quando efetuado o pagamento da 48ª parcela. Relata, todavia, que 

se surpreendeu ao verificar que constava desconto de 42/62 parcelas em 

seu holerite do mês de junho de 2014, alegando que nem o número de 

parcelas já pagas estavam corretas, nem o número de parcelas 

financiadas. Aduz que em contato com o Reclamado foi informada que o 

valor do empréstimo/financiamento teria sido de R$ 52.180,00 (cinquenta e 

dois mil e cento e oitenta reais). Desta forma, propôs a presente ação 

requerendo antecipação dos efeitos da tutela para que os descontos 

fossem suspensos a partir da 48ª parcela e, no mérito, a declaração de 

inexistência de débito no valor de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatro 

centos e sessenta reais) referente às parcelas 49/62 e indenização por 

danos morais. De outra banda, o Reclamado sustenta inexistência de ato 

ilícito de sua parte e exercício regular de direito, bem como combate o 

pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por 

danos morais. Pois bem, pela dinâmica de distribuição do ônus da prova 

insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 

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. No 

mais, 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 é que, da análise 

acurada dos autos, denoto que o Reclamado deixou de comprovar 

documentalmente, por meio de contrato assinado pela Reclamante ou outro 

meio idôneo de prova que houve a efetiva contratação de um empréstimo 

consignado no valor de R$ R$ 52.180,00 (cinquenta e dois mil e cento e 

oitenta reais), bem como que tal valor tivesse sido parcelado em 62 

(sessenta e duas) vezes. Em linhas outras, o Reclamado não se 

desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), o que 

invariavelmente culmina na sua responsabilização pela falha na prestação 

do serviço. Lado outro, a Reclamante comprova ter efetuado um 

empréstimo no valor de R$ 48.315,18 (quarenta e oito mil e trezentos e 

quinze reais e dezoito centavos) e não no valor de $ R$ 52.180,00 

(cinquenta e dois mil e cento e oitenta reais), desincumbindo-se, assim, de 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, necessário se faz declarar 

inexistente o débito no valor de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos 

e sessenta reais) referente às parcelas 49/62 e arbitrar quantia justa pelo 

dano moral suportado. Imperioso, destacar que o deslinde da questão 

fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do 

fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de 

prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita 

qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 

14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. “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 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Tal responsabilidade é afastada 

apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e 

II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses 

do prestador do serviço, e, repito, não tendo ele se desincumbido do ônus 

que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

Reclamante. Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se fidedignos, portanto, tenho que efetivamente houve falha 

na prestação do serviço, na medida em que o Reclamado, mediante prática 

abusiva, efetuou um empréstimo consignado em nome da Reclamante por 

um valor superior ao real contratado. Assim, quanto ao pleito de 

compensação pelo dano moral, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Todavia, considerando os transtornos experimentados 

pela Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Trago à colação a 

seguinte ementa nesse sentido: CÍVEL. RECURSO INOMINADO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA 

CORRENTE. VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCASO E DESRESPEITO COM O 

CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. Uma vez contratado entre as partes o empréstimo 

consignado, não pode a instituição financeira modificar, unilateralmente, as 

condições contratuais, especialmente se referida alteração é contrária 

aos interesses do consumidor. 2. O dano moral restou configurado tendo 

em vista o descaso e desrespeito ao consumidor, que não logrou êxito em 

resolver administrativamente o problema, bem como, que teve descontado 

em sua conta corrente valores superiores àqueles efetivamente 

contratados e que deveriam ser descontados em folha de pagamento. 3. O 

valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 

1.000,00) deve ser mantido, posto que fixado segundo o prudente arbítrio 

do Juiz, que observou as circunstâncias do caso em concreto, em 

especial, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Devida a 

repetição do indébito, uma vez que restou comprovado o desconto dos 

valores diretamente na conta corrente do consumidor, em valor diverso 

daquele previsto no contrato, na modalidade de empréstimo consignado. 

RECURSO DESPROVIDO. , esta Turma Recursal resolve, por unanimidade 

de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos 

termos deste vot (TJPR - 2Âª Turma Recursal  - 

0004532-08.2012.8.16.0056/0 - CambÃ© - Rel.: GIANI MARIA MORESCHI - 

- J. 28.11.2014) Deste modo, 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). No que concerne à fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento sem causa da Reclamante, refletindo no patrimônio do 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DECLARAR inexistente 

o débito consignado no valor de R$ 19.460,00 (dezenove mil quatrocentos 

e sessenta reais) e CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante o 

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Opino, outrossim, pela manutenção de decisão que antecipou os efeitos 

da tutela [id. n. 6479719]. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________________ 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, 16 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-18.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA FERREIRA BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010224-18.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: EDVANIA FERREIRA BRASIL REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD S.A Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da 

petição inicial eis que de acordo com artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não 

haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória (art. 355, I CPC). Foi suscitada 

preliminar de conexão da presente ação com outa, contudo deixo de 

acolher a preliminar por não se tratar de mesmo objeto, pois os contratos 

das duas ações são diferentes. 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 descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II 

do CPC) 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 Reclamante relata que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

por um débito que alega desconhecer e que tal fato lhe ocasionou danos 

morais, o que ensejou a propositura da presente ação. No entanto, em 

contestação, a Reclamada combateu as alegações do Reclamante e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

contrato devidamente assinado pela parte Reclamante, o que demonstra 

satisfatoriamente a existência de relação jurídica entre as partes. Com 

relação aos documentos probantes apresentados pela Reclamada, 

colaciono recente julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL 

TEMPORÁRIA 1 Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA 

SILVA Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, , Turma Recursal 
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Única, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). 

Quanto ao débito, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, desta forma, a negativação do nome 

do Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício 

regular do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu a parte 

Reclamante de provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, 

não só para atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo 

Civil, mas, especialmente, pra derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Ademais, vejo por bem consignar que não houve impugnação à 

contestação, oportunidade que a parte Reclamante teria para contradizer 

as informações e os documentos apresentados. Ante o exposto, opino 

pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, nos moldes do artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, publique-se. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 17 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010102-39.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ERISTOM MEDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO FERNANDES OAB - MT0014916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIELO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010102-39.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: ERISTOM MEDES DA SILVA REQUERIDO: CIELO 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 a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não há que se falar em complexidade suficiente a afastar a 

competência deste Juizado Especial pela alegada necessidade de perícia 

contábil, posto que tal prova se mostra completamente desnecessária ao 

deslinde do caso em apreço. Cuida-se de Ação de Cobrança c.c. Pedido 

de Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais 

ajuizada por Eristom Mendes da Silva em desfavor de Cielo S.A. Expõe o 

Reclamante que solicitou da Reclamada uma máquina de cartão de 

crédito/débito para recebimento dos valores obtidos com as vendas em 

seu estabelecimento comercial e que tais valores seriam depositados em 

sua conta bancária pela Reclamada. Aduz que realizou vendas entre os 

dia 5 de novembro e 9 de dezembro de 2015 no valor total de R$ 3.284,00 

(três mil duzentos e oitenta e quatro reais), entretanto relata que a 

Reclamada nunca lhe repassou esse montante, apesar dos diversos 

contatos estabelecidos com ela, consoante diversos números de 

protocolos apresentados, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente 

ação. Em sede de contestação a Reclamada resiste à pretensão autoral, 

sustentando ter efetuado o pagamento do valor e combatendo os pedido 

de indenização por danos materiais, morais e repetição de indébito. Pois 

bem, a questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como 

tal deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta considerada 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, o 

Reclamante, pessoa física, que possui um pequeno estabelecimento 

comercial e utiliza os serviços da Reclamada para recebimento de valores 

pagos pelos clientes pelos seus produtos, se mostra frágil na relação 

estabelecida com a empresa, devendo o conceito de consumidor ser 

ampliado para alcança-lo conforme a teoria finalística aprofundada ou 

mitigada. Vejamos um trecho sobre a teoria ora adotada extraída do sitio 

do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: “A teoria finalista 

aprofundada ou mitigada amplia o conceito de consumidor incluindo todo 

aquele que possua vulnerabilidade em face do fornecedor. Decorre da 

mitigação dos rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC 

nas hipóteses em que a parte, pessoa física ou jurídica, embora não seja 

tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em 

situação de vulnerabilidade. Assim, o conceito-chave no finalismo 

aprofundado é a presunção de vulnerabilidade, ou seja, uma situação 

permanente ou provisória, individual ou coletiva, que fragiliza e enfraquece 

o sujeito de direitos, desequilibrando a relação de consumo”.[1] No mesmo 

sentido é o julgado abaixo transcrito: DIREITO CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. FUNGIBILIDADE DO AGRAVO LEGAL E REGIMENTAL 

(SÚMULA 42/TJPE). CONCEITO DE CONSUMIDOR. ART. 2 DO CDC. TEORIA 

FINALISTICA MITIGADA DE CONSUMIDOR. CONSUMIDOR É O 

DESTINATARIO FINAL OU INTERMEDIÁRIO COM VULNERABILIDADE 

TÉCNICA, JURIDICA OU ECONOMICA.1. Súmula 42 do TJPE: "São fungíveis 

os agravos regimental e legal". 2. O CDC em seu art 2º determina como 

consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final. 3. O STJ adota para o conceito de 

consumidor a teoria finalística mitigada a qual considera consumidor os 

destinatário final das operações referidas no Art. º 2 do CDC bem como 

aqueles que ainda que não sejam destinatários final participem da relação 

consumerista como intermediário quando houver inegável vulnerabilidade 

Técnica, jurídica ou econômica das partes. [TJPE - AGR 3324438 PE. 5ª 

Câmara Cível. Rel. José Fernandes. Julgado em 5 de Agosto de 2015 e 

publicado em 19/08/2015]. [g.n.] Desta forma, diante da reconhecida 

vulnerabilidade do consumidor, aplica-se ao caso concreto a interpretação 

teleológica do artigo 4º, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 

inclusive com os benefícios da inversão do ônus da prova. Assim, em que 

pese às alegações da Reclamada, esta não comprovou que prestou o 

serviço de forma adequada, pois não fez prova mínima de que tenha 

disponibilizado ao Reclamante os valores oriundos das vendas efetuadas 

em seu comércio por meio da máquina de cartão, porque a Reclamada 

trouxe como única prova uma planilha das vendas do Reclamante, sem a 

comprovação de que tais valores tenham sido depositados na conta dele, 

não se desincumbindo, portanto, do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), tonando necessária a sua responsabilização os danos 

materiais e morais ocasionados ao Reclamante. Nesse passo, o artigo 14 

do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. Assim sendo, verifico que o 

Reclamante experimentou diversos percalços na utilização da máquina 

disponibilizada pela Reclamada e essas circunstâncias autorizam 

reconhecer a procedência do pedido de pagamento da quantia obtida com 

as vendas, contudo, na forma simples, visto não se amoldar ao caso o 

previsto no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do 

Consumidor, que se aplica unicamente a casos onde há pagamento 

indevido. Por outro norte, registro que o Reclamante formulou pedido de 

repetição de indébito também com relação a um valor de R$ 616,11 

(seiscentos e dezesseis reais e onze centavos), supostamente cobrado 

pela Reclamada para adiantamento de valores vendidos a crédito, 

contudo, inexistem nos autos, provas de que o Reclamante tenha 

desembolsado tal valor, o que torna o pedido improcedente também com 

relação a esta quantia. Quanto aos danos morais, por sua vez, estão bem 

configurados, pois o Reclamante realizou as vendas de seus produtos e 

não recebeu por eles, o que por si só acarreta transtornos financeiros e 

psicológicos. Desta maneira, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. In casu, 

esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia essa que atende aos critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 
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Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão contida na inicial para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.284,00 

(três mil duzentos e oitenta e quatro reais), abatidas as taxas estipuladas 

em contrato pela utilização da máquina, corrigido monetariamente pelo INPC 

desde a citação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da 

data do ajuizamento da ação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao 

Reclamante o valor R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização 

por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

Leiga [1] CONSUMIDOR SEGUNDO A TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. 

D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/jurisprudencia/jurisprudencia-em-foco/

cdc-na-visao-do-tjdft-1/definicao-de-consumidor-e-fornecedor/mitigacao-d

a-teoria-finalista-para-o-finalismo-aprofundado. Acesso em: 08 fev 2018. 

____________________________________________________________

________________ 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, 18 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000449-98.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEI PETRUNILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000449-98.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCINEI PETRUNILIO REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

CARTÕES 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 a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. De início, opino pelo 

deferimento do pedido de alteração do polo passivo da ação para fazer 

constar Banco Bradesco Cartões S.A. Proceda a secretaria com a 

necessária retificação. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por Jucinei Petrunílio em desfavor de Banco Bradesco 

Cartões S.A. Sustenta a Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo Reclamado em razão de 

um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização por 

danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não elide as 

pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando serem a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Entretanto, verifico que as alegações do 

Reclamado não subsistem, pois não apresentou prova contundente de que 

o valor objeto da inscrição restritiva é devido, deixando de comprovar por 

meio de documentos, como o contrato entabulado com a Reclamante onde 

pudesse anuir com a prestação de serviços bancários, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a alegada inadimplência. Registro, 

por oportuno, que a única prova produzida pelo Reclamado, consistente 

em faturas de um cartão de crédito, é deveras frágil, porque não 

demonstra que a Reclamante mantinha um relacionamento com o banco, 

não há registro de transações e consta endereço divergente do da 

Reclamante. Vejamos o entendimento jurisprudencial: CONSUMIDOR. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE SEIS MESES 

DESDE A DATA EM QUE O AUTOR REFERE TER PEDIDO O 

ENCERRAMENTO DA CONTA. POSTERIOR LANÇAMENTO INDEVIDO DE 

TARIFAS E TAXAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO NÃO 

ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SOB ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HOUVE PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA 

DE PROVAS DA TESE VENTILADA NA CONTESTAÇÃO. PARTE RÉ QUE 

NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO DA MOVIMENTAÇÃO 

DA CONTA PARA DEMONSTRAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DO VALOR 

COBRADO, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. COBRANÇA DE DÉBITO QUE 

GEROU SALDO NEGATIVO E A CONSEQUENTE ANOTAÇÃO NEGATIVA 

DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO ROL DOS MAUS PAGADORES. 

AGIR DO BANCO QUE ATENTA CONTRA A BOA-FÉ OBJETIVA. 

DESOBEDIÊNCIA À RESOLUÇÃO N.º 2025 DO BACEN. INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL PURO CONFIGURADO. DEVER DE 

INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.780,00. 

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71004490967, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 18/12/2013). 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004490967 RS, Relator: Alexandre de Souza 

Costa Pacheco, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/01/2014). (g.n.) No 

caso, a Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação 

jurídica com o Reclamado, desta forma, incumbia a este instruir sua 

contestação com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, 

obrigação da qual não se desvencilhou. Portanto, o Reclamado não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao incluir o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débitos que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva do Reclamado. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. Considerando que a Reclamante possui diversas 

anotações posteriores aquela objeto da demanda, demonstrando não 

primar pela pontualidade no pagamento dos seus débitos, bem como ante 

a sua demora em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com o Reclamado, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Por fim, não há falar em 

aplicação da Súmula 385 do STJ no presente caso, pois a inscrição 

restritiva preexistente no extrato foi discutida no processo n. 
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1000448-16.2016.811.0086 e teve sua inexistência declarada. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela manutenção de decisão que antecipou os efeitos da 

tutela [id. n. 9744870]. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de 

sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ 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, 18 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000564-22.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA SUELE MEOTTI GURKA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO OAB - MT0017962A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000564-22.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLA SUELE MEOTTI GURKA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao disposto no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. 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 questão controvertida. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Carla 

Suele Meoiti Gurka em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Pois bem, pela 

dinâmica de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos 

I e II, do Código de Processo Civil, 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. Noticia a Reclamante que é assinante do serviço de 

telefonia móvel oferecido pela Reclamada na modalidade pré-paga e que o 

utiliza em seu trabalho de venda de carnes. Narra que a Reclamada 

alterou o serviço para o plano pós-pago sem a sua anuência, que houve 

bloqueio de sua linha por falta de pagamento e recebeu faturas indevidas, 

das quais houve quitação ante o bloqueio da linha e o temor da perda de 

clientes. Afirma que tentou resolver a questão administrativamente junto a 

Reclamada, contudo, sem êxito. Deste modo, ingressou com a presente 

ação requerendo repetição de indébito e indenização por danos morais. 

De outra banda, a Reclamada não comprova a licitude da mudança de 

plano telefônico da Reclamante, ônus que lhe competia [art. 373, II CPC]. 

Aliás, a Reclamada não trouxe aos autos qualquer documento assinado 

pela Reclamante ou outro meio idôneo de prova que ateste que esta 

solicitou a alteração de seu plano telefônico para pós-pago, nem mesmo 

acostou gravações de ligações, caso o suposto pedido tivesse sido 

efetuado por telefone, já que todas as ligações da Reclamada são 

gravadas. A Reclamada se restringe a aduzir que a alteração foi solicitada 

e que as cobranças são devidas, entretanto, sem nada comprovar. A 

questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal 

deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, restou comprovado que a Reclamada alterou indevidamente o 

serviço telefônico prestado a Reclamante, migrando-o sem seu 

consentimento para o plano controle, o que caracteriza falha na prestação 

do serviço. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

Diante disso, resta sólida a fornecimento de um serviço telefônico de plano 

controle não solicitado, justificando assim, a procedência do pedido de 

cancelamento de tal serviço. Isso porque, o caso em análise é 

característico de prática abusiva e se enquadra na hipótese do inciso III do 

artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor que preconiza: Art. 39. É 

vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas 

abusivas: Omissis III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação 

prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Vejamos a 

jurisprudência neste sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO DE 

PLANO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E DE ANUÊNCIA. 

PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. É objetiva a responsabilidade 

da empresa telefônica pelos danos causados ao consumidor em 

decorrência de prática abusiva ? na casuística, a alteração do plano de 

serviços sem a solicitação e a anuência da consumidora - , sendo 

desnecessária a prova do prejuízo e devida a reparação pelos danos. 

Sentença de primeiro grau mantida por seus próprios fundamentos. 

(TJ-RO - RI: 10000786820138220022 RO 1000078-68.2013.822.0022, 

Relator: Juiz Marcos Alberto Oldakowski, Data de Julgamento: 16/12/2013, 

Turma Recursal - Ji-Paraná, Data de Publicação: Processo publicado no 

Diário Oficial em 10/02/2014.) [g.n.] E ainda: CONSUMIDOR. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. ALTERAÇÃO DE PLANO SEM 

AUTORIZAÇÃO E SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. RÉ QUE NÃO SE 

DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA (ARTIGO 333, INCISO II, DO 

CPC), NA MEDIDA EM QUE DEIXOU DE TRAZER AOS AUTOS PROVA DE 

QUE O AUTOR ADERIU AO PLANO ILIMITADO 45. DÉBITOS INEXISTENTES. 

CADASTRAMENTO INDEVIDO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO. DANOS MORAIS OCORRENTES. QUANTUM MANTIDO. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (Recurso Cível Nº 

71005465273, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 24/09/2015). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71005465273 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, 

Data de Julgamento: 24/09/2015, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2015) [g.n.] Assim, quanto ao 

pedido de danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização, mas 

considerando os transtornos suportados pela Reclamante, ao passar por 

todos os percalços na tentativa de regularizar o serviço, bem como as 

inúmeras vezes que efetuou reclamações perante a Reclamada, no intuito 

de buscar solução para o problema, tenho o abalo moral restou 

suficientemente demonstrado e consequentemente o dever de indenizar. 

Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo [artigo 927], assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano [artigo 944]. No que 

concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 [três mil reais], quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Verifico ainda, que a Reclamante fez provas do pagamento indevido de 4 
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[quatro] faturas, fazendo jus a restituição da quantia de R$ 203,26 

[duzentos e três reais e vinte e seis centavos], na forma dobrada, posto 

que incide na espécie o estabelecido no Parágrafo Único do artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para CONDENAR a Reclamada a 

restituir a Reclamante o valor de R$ 406,52 [quatrocentos e seis reais e 

cinquenta e dois centavos], corrigido monetariamente pelo INPC a contar 

da data do desembolso e com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação 

e CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante, a título de danos morais 

a importância de R$ 3.000,00 [três mil reais], corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão que antecipou 

os efeitos da tutela [id. n. 9978892]. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer, que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado Especial 

Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as parte por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______________________________________ 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, 24 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000734-91.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000734-91.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEIDSON LOPES DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória 

(art. 355, I CPC). Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização Por Danos Morais proposta por Cleidson Lopes da Silva 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Pois bem, nota-se que a Reclamada 

foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação, 

entretanto, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Desta maneira, o artigo 344 do Código de Processo Civil estabelece 

que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 

Logo, a procedência da pretensão contida na inicial, com o 

reconhecimento dos efeitos da revelia, é medida que se impõe. É cediço 

que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à 

parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos 

alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, 

ou seja, deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 artigo 370 do Código de 

Processo Civil, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Partindo dessa premissa, 

os fatos alegados pela parte Reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Pois bem, 

em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste ao Reclamante. Assim, ante a revelia ora 

decretada, a afirmação do Reclamante passa a adquirir status de verdade 

formal em virtude da revelia da Reclamada, pois, tratando-se de direito 

disponível e que não necessita ser provado em audiência, é perfeitamente 

aplicável à regra do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, para 

que o juiz conheça diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da 

revelia, a impor a presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe 

observar que o Reclamante fez prova suficiente do alegado, consoante se 

verifica dos documentos apresentados. Logo, restou demonstrada a falha 

na prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação o serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da inexistência do débito 

é medida que se impõe. Quanto ao pleito indenizatório, ressalto que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que esta é 

indevida e que também está sendo discutida judicialmente, não havendo 

assim que se falar em indenização por danos morais, diante da previsão 

da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento.” Ora, em que pese às razões expostas pelo Reclamante, é 

certo que possui negativação preexistente. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por 

danos morais ante a preexistência de outra negativação, com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios a teor do artigos 

54 e 55 da lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. 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, 19 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-05.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA ANDRESKI BUENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000300-05.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROSENILDA ANDRESKI BUENO REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 
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Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

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 a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. De 

início, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida 

por Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição do nome da Reclamante 

no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito exclusivamente pelo 

primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da segunda Reclamada da 

polaridade passiva da presente ação, ante a sua flagrante ilegitimidade, 

extinguindo o processo com relação a ela nos moldes do artigo 485, inciso 

VI do CPC. Por este mesmo motivo, opino pela rejeição da preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo primeiro Reclamado. Trata-se de Ação 

de Reparação por Danos Morais com Liminar Inaudita Altera Parte por 

Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito proposta por 

Rosenilda Andreski Bueno em desfavor de Banco Losango S.A. – Banco 

Múltiplo. A Reclamante sustenta que adquiriu um produto em parcelas no 

estabelecimento comercial denominado Dismobras Importação, Exportação 

e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro 

Reclamado e que vinha adimplindo regularmente as parcelas, quando 

constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito referente à parcela com vencimento em 14/04/2017, alega que a 

inscrição é indevida, pois a parcela estava devidamente quitada e 

apresenta o comprovante de pagamento. Desta forma propôs a presente 

ação requerendo indenização por danos morais. Em sede de contestação 

a Reclamada não traz nenhum argumento sólido e apto a eximi-la da 

responsabilidade que lhe sobrevém e não apresenta documento que 

contraponha as alegações da Reclamante, vez que não demonstrou a 

licitude da inscrição restritiva de crédito, bem como se opõe ao pedido de 

indenização por danos morais. Pois bem, 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 (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. Partindo dessas premissas, da documentação 

apresentada pela Reclamante, é fácil verificar que o vencimento do débito 

era realmente no dia 14/04/2017, mesma data constante do extrato da 

Serasa e que o pagamento foi efetuado no dia 12/04/2017, ou seja, com 2 

(dois) dias de antecedência, o que demonstra que a Reclamante cumpriu 

com sua obrigação e que a restrição de crédito registrada em seu nome é 

indevida. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do encargo 

probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou 

prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse 

ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por 

parte do Reclamado ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito por débito comprovadamente quitado. O apontamento 

do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito 

indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva da empresa. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa e o nexo causal 

necessário é a negativação. Da inscrição indevida em cadastros de 

inadimplentes exsurge o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que tange a 

quantificação da indenização, ressalto que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa da Reclamante, 

refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de Dismobras Imp. Exp. 

Distr. Moveis S/A., do polo passivo da presente ação, ante a sua 

ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de 

Processo Civil e; Opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR o 

Reclamado Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo a pagar a Reclamante o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos 

morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 9416097]. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ 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, 19 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010009-18.2012.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO PINTO DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXECUTADO)

ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES 

LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO)

HERICK SANTOS SANTANA OAB - SE0005482A (ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

RICARDO MALACHIAS CICONELO OAB - SP0130857A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010009-18.2012.8.11.0086 

EXEQUENTE: DAMIAO PINTO DE ALMEIDA EXECUTADO: ZTE DO BRASIL, 

INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA., GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente 

execução se encontra devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há a satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. n. 6443646] 

considerando que o valor se encontra depositado em conta judicial, o 

Reclamante concorda com o montante e informou os dados bancários 

para transferência da quantia [id. n. 6443702], razão pela qual, a extinção 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela declaração da 

extinção da presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, 

II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Outrossim, opino pela 

expedição de alvará judicial para levantamento do valor depositado. 

Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC 
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comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o 

levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou 

despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à 

parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________ 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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLEITON DA SILVA FELIX (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000559-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CLEITON DA SILVA FELIX REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, 

consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11823675. 

Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________________ 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, 20 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000353-83.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE REINALDO SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

LOTERICA MUTUM LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

VALQUIRIA PEREIRA BARBOSA OAB - MT0004130A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000353-83.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE REINALDO SOUZA FILHO REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, LOTERICA MUTUM LTDA - ME Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de 

acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da 

Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, 

nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a alegada carência de ação diante da falta de 

interesse de agir não deve ser acolhida visto que a parte reclamante tem 

total interesse na demanada em ver seu nome retirado do cadastro de 

inadimplente. Já a preliminar de ilegitimidade ativa não deve prosperar, 

visto que a reclamada agiu ativamente na negativação do nome do 

reclamante. 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais. Visa a parte reclamante ver-se compensada pela falha 

na prestação de serviços da Reclamada ante a negativação indevida de 

seu nome junto ao SPC. O cerne da controvérsia consiste em analisar a 

legitimidade da inserção do nome da parte Reclamante no cadastro de 

inadimplentes, haja vista a alegação de que efetuou pagamento do boleto 

referente à parcela de veículo no valor de R$778,09 (setecentos e setenta 

e oito reais e nove centavos) em julho/2016, contudo a segunda 

reclamada não repassou o valor referente ao boleto à primeira reclamada, 

levando ao lançamento indevido junto ao SPC. Após diversas tentativas de 

regularizar a situação, em março de 2017 após pagamento de todas as 

parcelas em aberto e devolução do dinheiro referente ao boleto pago e 

não processado pela segunda reclamada, a primeira reclamada não 

procedeu à retirada do nome do reclamante dos órgão de proteção ao 

crédito continuando este protestado até a presente demanda. 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 verifico que a parcela que originou a negativação do 

nome do reclamante, bem como regularização de sua situação junto à 

primeira reclamada, foi devidamente paga em jan/2017 e em 10/03/2017, 

conforme documento acostado na inicial. Verifico que em contestação a 

segunda reclamada diz não ter culpa pelo transtorno causado ao 

reclamante, contudo não é a verdade dos fatos, mesmo que não tenha 

sido a responsável pelo processamento, no momento em que tivesse 

conhecimento da falha deveria ter agido para solucionar a situação, 

contudo mesmo após pagamento de todos os débitos deixou de retirar a 

negativação do nome do reclamante. Nesse sentido a declaração de 

inexistência do débito é medida que se impõe. No caso, caracterizado está 

o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse defeito, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o 

fornecedor por esse serviço defeituoso. Como decorrência da 

responsabilidade objetiva, para que o prestador do serviço possa se 

desonerar da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de 

terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses, do prestador do serviço e se não a produzir, 

será responsabilizado, como deve ocorrer no presente caso. Desta forma, 

tenho que a primeira Reclamada encaminhou os dados da Reclamante 

indevidamente aos órgãos de proteção ao crédito, restando, comprovada 

a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas 

consequências, qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

experimentados de forma injusta. Cabe salientar, que a segunda 

reclamada é solidária, contudo preferiu realizar acordo com a parte 

reclamada admitindo seu erro, e honrando com suas responsabilidades, 

extinguindo assim a presente demanda para si antecipadamente. 
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Importante destacar que a retirada do protesto somente se mostra 

obrigação do devedor quando este ocorreu de maneira correta, ou seja, 

quando o protesto é devido e regular, sendo que no caso concreto houve 

falha na comunicação entre a lotérica e o Banco, sendo responsabilidade 

deste último retira o protesto, tendo em vista que a responsabilidade é 

solidária de todos aqueles que participam da relação de consumo. 

Homologo o acordo de Id. 10724366. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para CONDENAR a Reclamada Bradesco a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso. Ademais, DECLARO extinta com resolução de mérito a 

ação em relação à segunda reclamada Lotérica Mutum, bem como 

homologo acordo firmado entre as duas partes, conforme disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-11.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. J. RIGO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000319-11.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: M. J. RIGO - ME REQUERIDO: FUNDO DE FISCALIZACAO 

DAS TELECOMUNICACOES, CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A, TIM 

CELULAR S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., OI S/A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos 

Materiais e Morais aforada por M.J. Rigo - ME em desfavor de Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL, Telefônica Brasil S.A., Tim 

Celular S.A., Oi S.A. e Claro S.A. Sem delongas, o processo reclama 

extinção sem exame do mérito por duas razões. Por primeiro, a parte 

autora não compareceu à audiência de conciliação, fazendo-se 

representar por preposto. Entretanto, a parte autora deve comparecer 

pessoalmente a todos os atos processuais, sob pena de extinção do 

processo, ex vi art. 51, I da Lei nº 9.099/95 I, cabendo se fazer 

representar, inclusive em audiência, pelo representante legal instituído no 

contrato social – documento este que sequer consta dos autos. O 

Enunciado nº 141 do FONAJE dispõe que: ENUNCIADO 141 (Substitui o 

Enunciado 110) “A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando 

autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo 

empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro - 

Salvador/BA).” No sistema do Juizado Especial, a representação das 

pessoas jurídicas por meio de preposto ocorrerá apenas quando litigarem 

no polo passivo, mas não no polo ativo, já que a primeira parte do § 4º, do 

artigo 9º da lei de regência dispõe que “o réu, sendo pessoa jurídica ou 

titular de firma individual, poderá ser representado por preposto 

credenciado” sem nada mencionar quando a empresa litiga no polo 

passivo da ação. No caso vertente, a parte autora sendo enquadrada 

como microempresa se fez representar por preposto na audiência de 

conciliação, quando deveria ter comparecido o sócio-dirigente, o que não 

aconteceu. Nesse contexto, não há como permitir o prosseguimento da 

reclamação em epígrafe em face da impossibilidade legal da parte autora, 

qualificada como pessoa jurídica com natureza de microempresa, fazer-se 

representar por preposto nos Juizados Especiais. A propósito: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL. PARTE AUTORA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

REPRESENTAÇÃO POR PREPOSTO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 

141 DO FONAJE. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA 

CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PREJUDICADO O JULGAMENTO DO RECURSO. 1. A pessoa jurídica 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, 

excepcionalmente admitida a litigar como autora nos juizados especiais, 

deve ser presentada, em audiência, pelo empresário individual ou sócio 

gerente, devendo ser comprovada tal qualidade, sob pena de extinção do 

feito (art. 51, I, da Lei 9.099/95), posto que se revela desprovido de efeitos 

jurídicos o comparecimento de simples funcionário ou preposto, a teor do 

que reza o Enunciado nº. 141 do FONAJE Precedente desta Turma. 2. 

Verificado que se fez presente ao ato processual pessoa desprovida de 

poderes, a figurar como simples preposta da empresa, impõe-se a 

extinção do processo, porquanto se considera que esteve ausente a 

parte autora na audiência. 3. Preliminar de nulidade acolhida, para cassar 

a r. sentença recorrida e determinar a extinção do feito, sem julgamento de 

mérito. Prejudicado o julgamento do recurso. (TJ-DF - ACJ: 

20130810080122 DF 0008012-56.2013.8.07.0008, Relator: LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/07/2014, 3ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 21/08/2014 . Pág.: 278) Ainda que assim não fosse, por 

segundo, verifico a incompetência absoluta do juízo para o processamento 

e julgamento do feito, considerando que a Agência Reguladora ANATEL, 

autarquia federal, encontra foro na Justiça Federal, que atrai inclusive a 

competência para julgar as questões envolvendo as concessionárias 

integrantes do polo passivo da ação, obrigando-me a reconhecer a 

incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para 

prosseguimento desta reclamatória cível, impondo-se a sua extinção, sem 

resolução do mérito, nos termos do que dispõe o inc. IV do art. 51 da lei 

n.º 9.099/95. Trago à baila as seguintes ementas: RECURSO ESPECIAL. 

COBRANÇA DE TARIFA INTERURBANA POR CONCESSIONÁRIA DE 

TELEFONIA. ANATEL. LEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. 

1. Proposta ação em desfavor de agência reguladora federal ? in casu, a 

Anatel ?, que possui natureza autárquica, é competente para 

conhecimento do feito a Justiça Federal, a quem cabe aferir sobre o 

interesse da União, na forma da Súmula n. 150/STJ. Caso a pretensão não 

seja acolhida em face da mesma, a matéria é meritória. A legitimidade 

afere-se in abstrato (vera sint exposita). 2. Recurso provido. (STJ - REsp: 

681653 RS 2004/0110373-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE 

NORONHA, Data de Julgamento: 07/08/2007, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJ 21/08/2007 p. 177) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ? INTERESSE DA ANATEL ? COMPETÊNCIA 

DA JUSTIÇA FEDERAL. I - A competência da Justiça Federal, expressa no 

art. 109, inciso I, da Constituição Federal, aplica-se às causas em que 

houver interesse da União ou de suas autarquias ou empresa pública 

federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. II - No 

presente caso, a Agência Brasileira de Telecomunicações - ANATEL, é a 

parte Recorrente, fato suficiente para comprovar o seu interesse, o que 

atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente 

feito. III- Recurso conhecido e provido. (TJ-PI - AI: 60034220 PI, Relator: 

Des. Haroldo Oliveira Rehem, Data de Julgamento: 17/03/2010, 3a. Câmara 

Especializada Cível) (g.n.) Ante o exposto, opino pelo RECONHECIMENTO 

da incompetência jurisdicional do Juizado Especial Estadual para 

processar e julgar a presente ação extinguindo-a sem resolução do 

mérito; e, da mesma forma, pela EXTINÇÃO do processo, ante a 

contumácia da parte autora, a teor do artigo 51, incisos I e IV, da Lei 

9.099/95. 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, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. Com fundamento 
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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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-04.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - 

ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TANIO DE SOUZA LEITE - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000119-04.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GR COMERCIO E SERVICOS DE ACESSORIOS PARA 

VEICULOS EIRELI - ME REQUERIDO: TANIO DE SOUZA LEITE - ME Vistos, 

etc. Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

A Reclamante requereu a desistência desta ação, consoante petição de 

id. n. 11712114. Pois bem, 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 produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por 

sentença do pedido de desistência desta ação, e, em consequência, 

extinguindo o feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Submeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-77.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES OAB - SP0098709A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000431-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE ALVES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

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 a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Prima facie, não 

há falar em aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que o primeiro 

Reclamado apresentou a defesa no quinto dia após a realização da 

audiência de conciliação, ou seja, dentro do prazo consignado no termo da 

sessão. Além disso, o Enunciado n. 10 do FONAJE aduz que “a 

contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e 

Julgamento”. No mais, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida por Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição do nome da 

Reclamante no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito 

exclusivamente pelo primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da 

segunda Reclamada da polaridade passiva da presente ação, ante a sua 

flagrante ilegitimidade, extinguindo o processo com relação a ela nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Trata-se de Ação de Reparação 

por Danos Morais com Liminar Inaudita Altera Parte por Inscrição Indevida 

em Cadastro Restritivo de Crédito proposta por Jackeline Alves da Silva 

em desfavor de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. A Reclamante 

sustenta que adquiriu um produto em parcelas no estabelecimento 

comercial denominado Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro Reclamado e que 

vinha adimplindo regularmente as parcelas quando constatou que seu 

nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à 

parcela com vencimento em 04/05/2017, alega que a inscrição é indevida, 

pois a parcela estava devidamente quitada e apresenta o comprovante de 

pagamento. Desta forma propôs a presente ação requerendo indenização 

por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não traz nenhum 

argumento sólido e apto a eximi-lo da responsabilidade que lhe sobrevém e 

não apresenta documento que contraponha as alegações da Reclamante, 

vez que não demonstrou a licitude da inscrição restritiva de crédito, bem 

como se opõe ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, 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 (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. Partindo dessas 

premissas, da documentação apresentada pela Reclamante, é fácil 

verificar que o vencimento do débito era realmente no dia 04/05/2017, 

mesma data constante do extrato da Serasa e que o pagamento foi 

efetuado no dia 09/05/2017, ou seja, com apenas 5 (cinco) dias de atraso, 

o que demonstra que a Reclamante cumpriu, ainda que 

extemporaneamente, com sua obrigação e que a restrição de crédito 

mantida em seu nome até o mês de agosto de 2017 se mostra arbitrária e 

indevida, dado o prazo razoável que o credor possui para baixar a 

negativação após a detecção do pagamento. Portanto, o Reclamado não 

se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), 

vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude 

do débito que pudesse ensejar a manutenção da inscrição do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever e 

manter o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito comprovadamente quitado. O apontamento do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exsurge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 
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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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis S/A., do polo passivo da presente ação, 

ante a sua ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil e; Opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização 

por danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 9463524]. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_______________________________________ 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, 20 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIA MARA PRASS KURTZ (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000753-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LIA MARA PRASS KURTZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de 

conciliação, conforme se depreende evento n. 13482332 destes autos, 

não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, 

consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o 

artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a Reclamante 

comparecido à audiência de conciliação e nem ter apresentado justificativa 

plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Diante da ausência injustificada da Reclamante, opino 

pela sua condenação ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Publique-se. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________ 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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000752-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LIA MARA PRASS KURTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000752-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LIA MARA PRASS KURTZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO 

S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 13482135 

estes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa de 

ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter a 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. 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, 20 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001236-30.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001236-30.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIO PEREIRA COSTA REQUERIDO: CLARO TV Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Por não haver vícios que possam obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, 

sendo, portanto, dispensável dilação probatória, a teor do artigo 355, 

inciso I do CPC. De início, opino pela rejeição da preliminar de inépcia da 

inciail, pois esta preenche de forma satisfatória os requisitos do artigo 14 

da Lei 9.099/95. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é 

cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, 

sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade 

colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 
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DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM 

FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a 

todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos 

constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da 

Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu 

reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passa a analisar o mérito. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais 

proposta por Fábio Pereira Costa em desfavor de Embratel TVSAT 

Telecomunicações S.A. – Claro TV. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à 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. 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 seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por dívida que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica com esta, afirmando que a inscrição restritiva de seu nome lhe 

ocasionou danos morais. No entanto, em contestação a Reclamada 

combateu as alegações do Reclamante e apresentou provas da existência 

de relação jurídica entre as partes, por meio das telas de seu sistema 

interno, demonstrando a existência de contratação do serviço de TV por 

assinatura, que houve pagamento de débitos pretéritos, bem como que há 

cadastro em nome do Reclamante com o mesmo endereço informado na 

petição, qual seja, nesta cidade de Nova Mutum-MT. Por outro lado, em sua 

inicial, o Reclamante se limitou a dizer que a inscrição restritiva é indevida, 

sem demonstrar o adimplemento da dívida e, a despeito da comprovada 

existência de relação jurídica entre as partes, não acabe ao juízo presumir 

que valor estava efetivamente pago. Em outras palavras, o Reclamante 

não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor análise da 

demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações inequívocas do 

alegado. Assim, não é possível concluir que a inscrição restritiva é 

indevida, posto que ausente a prova do pagamento da dívida. Vejamos o 

entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO 

INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA 

ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a 

não comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo 

assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial 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. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Urge, por fim registar, 

que embora instado a impugnar a contestação, o Reclamante quedou-se 

inerte, abandonando a faculdade de se contrapor aos argumentos 

apresentados pela Reclamada. Desta forma, quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, assim, a negativação do nome do Reclamante não só é 

legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. Nesse 

contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

__________________________________ 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, 21 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001252-81.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DALZIRA CAETANO DE QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001252-81.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: DALZIRA CAETANO DE QUADROS REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo 

em audiência, consoante se extrai do termo anexo à movimentação de id. 

n. 11847172. Sendo assim, opino pela homologação do referido acordo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código 

de Processo Civil. Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição 

de alvará judicial para levantamento do valor depositado e para que o 

Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a 

parte autora por qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos 

valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar 

a liberação, total ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao 

seu sucessor, se possível, através de qualquer meio de comunicação.” 

Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e custas processuais. É 

o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-91.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES RIBEIRO (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000001-91.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES RIBEIRO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante 

se extrai do termo anexo à movimentação de id. n. 11848291. Sendo 

assim, opino pela homologação do referido acordo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos 

moldes do artigo 487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. 

Outrossim, efetuado o pagamento, opino pela expedição de alvará judicial 

para levantamento do valor depositado e para que o Gestor Judicial 

cumpra o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por 

qualquer meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz 

deverá dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total 

ou parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

Sem honorários advocatícios e custas processuais. É o parecer que 

submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do 

C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-61.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO BATISTA DE LIMA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000003-61.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: NELSO BATISTA DE LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 11850918. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-08.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA MELO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000013-08.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: ILDA MELO DE ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. As partes celebraram acordo em audiência, consoante se extrai 

do termo anexo à movimentação de id. n. 11854424. Sendo assim, opino 

pela homologação do referido acordo por sentença, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 

487, inciso III, alínea b do Código de Processo Civil. Outrossim, efetuado o 

pagamento, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado e para que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 450 

da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de comunicação 

sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar ciência da decisão 

ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, de depósito judicial 

à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, através de qualquer 

meio de comunicação.” Após, arquivem-se. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-87.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ADENILSON GOMES DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000398-87.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ADENILSON GOMES DUARTE REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A. Vistos, etc. Nos termos do artigo 38 da 

Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. O Reclamante requereu a 

desistência desta ação, consoante petição de id. n. 11848528. Neste 

aspecto, o Enunciado n. 90 do FONAJE dispõe o seguinte: A desistência 

da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do 

processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 
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de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de 

má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo 

Horizonte-MG). Pois bem, 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 produzam os seus 

jurídicos e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO por sentença do 

pedido de desistência desta ação, e, em consequência, extinguindo o 

feito, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS DA CRUZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000138-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUIS DA CRUZ DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11828433] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11832016], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010035-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO TAVARES (REQUERENTE)

MATHEUS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT0014330A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010035-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARCIO TAVARES, MATHEUS TAVARES REQUERIDO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante 

permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

obrigação [id. n. 11081263] considerando que o valor se encontra 

depositado em conta judicial, os Reclamantes concordam com o montante 

e informaram os dados bancários para transferência da quantia [id. n. 

11843706], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000750-45.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MALAQUIAS DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000750-45.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: ANTONIO 

MALAQUIAS DE LIMA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente 

intimado para audiência de conciliação, conforme evento n. 13478723 

destes autos, não compareceu a assentada, tampouco apresentou 

justificativa plausível de sua ausência. A par disto, opino pelo 

indeferimento do pedido de redesignação da audiência de conciliação [id. 

n. 11836872], pois quando do não comparecimento da parte à audiência 

designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura 

do referido ato, o que in casu, não ocorreu, posto que referida petição 

aportou aos autos somente horas depois da audiência. Nesse passo, o § 

1º do artigo 362 do Código de Processo Civil é expresso em prescrever 

que: Art. 362. A audiência poderá ser adiada: Omissis § 1º O impedimento 

deverá ser comprovado até a abertura da audiência, e, não o sendo, o juiz 

procederá à instrução. E no sentido da lei é o seguinte julgado: RECURSO 

INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DA RECLAMADA NA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. INTELIGÊNCIA DO 

ART. 20, DA LEI 9.099/95. IMPEDIMENTO DE COMPARECIMENTO QUE DEVE 
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SER COMPROVADO ATÉ A ABERTURA DA AUDIÊNCIA ? APLICAÇÃO DO 

ART. 453, II, § 1°, DO CPC. ATESTADO MÉDICO JUNTADO NOVE DIAS 

APÓS E QUE NÃO COMPROVA A INCAPACIDADE DA RECLAMADA. 

PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO 

SINGULAR MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante do exposto, 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 vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 

0010431-56.2011.8.16.0012/0 - Curitiba - Rel.: Eveline Zanoni de Andrade 

- - J. 02.03.2015). (g.n.) De mais a mais, sequer a advogada compareceu 

à audiência, o que demonstra o total descaso desta com a presente 

demanda, uma vez que poderia ter pleiteado a transferência do ato para 

outra ocasião, ou ter justificado a ausência do autor dentro do prazo legal. 

Desta maneira, o Reclamante não cumpriu com o disposto no § 1º do artigo 

632 do CPC, o que culmina no indeferimento do seu pleito de 

redesignação. Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, ante a contumácia ora verificada, opino pela EXTINÇÃO do 

presente feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 

9.099/95. Diante da ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua 

condenação ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento 

desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste 

feito. 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 

J u í z a  l e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000738-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO PADILHA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000738-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO PADILHA - EPP REQUERIDO: JOAO ALVES 

FERREIRA Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, conforme evento n. 13419147 destes autos, não 

compareceu a assentada, tampouco apresentou justificativa plausível de 

sua ausência. A par disto, opino pelo indeferimento do pedido de 

redesignação da audiência de conciliação [id. n. 11651091] uma vez que 

tal pedido, baseado apenas na alegação de ausência de informação 

quanto à citação, não se mostra suficiente para deferir tal pleito. Urge 

esclarecer que a citação válida não é verificada por certidão, mas pela 

juntada do AR nos autos. A devolução do AR é diligência dos Correios e 

está fora do controle dos serventuários da secretaria. Assim, nem é 

possível saber se o AR voltou positivo ou negativo, ou com outra 

informação que demandasse providências do autor. De qualquer forma, 

seu comparecimento pessoal é imprescindível, para que, inclusive em 

casos como este, requeira o que entender de direito. Ademais, o 

Reclamante não demonstrou circunstâncias que constituem justa causa 

para a redesignação, ou seja, a ocorrência de caso fortuito ou força 

maior, ou mesmo motivo de saúde, nos termos do art. 223, § 1º, do Código 

de Processo Civil. Considerando, ainda, que a intimação da audiência foi 

lida nos autos no dia 18 de outubro de 2017, ou seja, com tempo suficiente 

para comunicação da parte Reclamante. Quanto a este entendimento, 

trago à colação julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº: 

0025260-16.2011.811.0001 Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá 

Recorrente: Uberlen Aparecida Capistrano Dias Recorrido: Romera Móveis 

e Eletrodomésticos EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. GREVE DE ÔNIBUS. 

PARALISAÇÃO PARCIAL DA FROTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM 

CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não 

comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do 

processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 

9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, 

da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 

do FONAJE). Greve de ônibus que não tirou a totalidade da frota de 

circulação. Ausência de justificativa plausível para o não comparecimento 

ao ato. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado que prolatou 

a sentença analisou com percuciência as alegações das partes e as 

provas dos autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença 

deve ser mantida. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Os 

autos vieram-me conclusos, em face do petitório de Mov. 76, parte 

requerida postula pela REDESIGNAÇÃO da audiência conciliatória 

agendada para a data 21/05/2014 às 15:00 min., alegando que não pode 

comparecer em virtude de morar longe do juizado, sendo que a frota de 

ônibus estava em greve e não possuía dinheiro para pagar táxi. Acostou 

documentos para comprovar suas alegações. É o Breve Relato. Decido. 

Após detida análise dos documentos de Mov. 66, contata-se que a mesmo 

em greve, cerca de 60% dos ônibus estavam em circulação, conforme 

notícia trazida pela própria parte autora em Mov. 66. Ante o exposto, NÃO 

merece guarida o pedido de redesignação do ato conciliatório, eis que a 

requerente possuía meios de se locomover até a sede deste juizado. Com 

essas considerações, INDEFIRO o pedido de Mov. 25. Em razão do não 

comparecimento da parte autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Posto isso, destaca-se que 

em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das 

partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 

51 da Lei n°. 9.099/95,verbis: Artigo 51. Extingue-se o processo além dos 

casos previstos em lei. I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...) De acordo com o entendimento 

jurisprudencial, in verbis: O legislador atribuiu tal importância à conciliação 

que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias 

sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a autora, a 

extinção do feito, para a ré, a revelia.(TJSP 1º Colégio Recursal da Capital 

do Estado de São Paulo). (grifo nosso). Feita essa consideração, com 

escoro no art. 267, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95,JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. 

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do ENUNCIADO FONAJE 2009: (...)” Acrescento, ainda, que 

embora a parte recorrente tenha alegado a impossibilidade de locomoção 

em razão da greve de ônibus a paralisação não foi total conforme o 

noticiário trazido por ela. Desta forma, a justificativa apresentada não 

merece guarida. Assim, não tendo ela comparecido à sessão de 

conciliação sem apresentar qualquer justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Arcará a 

parte recorrente com o pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

ficando suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 12 da Lei nº 

1.060/50. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 252601620118110001/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2016, Publicado no DJE 

08/03/2016). (g.n.). Dito isto, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 

que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando 

o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 

Assim, diante da contumácia, opino pela EXTINÇÃO do presente feito sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Diante da 

ausência injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado n. 28 do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta 

ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. 
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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, intimem-se. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

l e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001266-65.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SILENE ARRUDA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001266-65.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SILENE ARRUDA SANTANA REQUERIDO: NATURA 

COSMÉTICOS S.A. Vistos, etc. A Reclamante, embora devidamente 

intimada para audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 

14177918 estes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou 

justificativa de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. 

Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: 

“Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”; 

Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência de conciliação e 

nem ter apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela 

EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada da Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001237-15.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001237-15.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOELMA CLEMENTINA DE ALMEIDA COSTA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. 

Nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. 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. Joelma 

Clementina de Almeida Costa ingressou com a presente Ação de 

Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais em face de Ativos 

S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros relatando que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

em razão de um débito que alega desconhecer. Desta forma propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em sede de contestação a Reclamada não 

elide as pretensões da Reclamante, se restringindo a alegar a exigibilidade 

do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima, por se tratar 

cessão de crédito e a combater a existência de danos morais. Todavia, as 

alegações da Reclamada não subsistem, pois não coligiu provas de que o 

valor objeto do apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito é 

devido, deixando de carrear aos autos o contrato entabulado entre a 

Reclamante e o suposto cedente do crédito, documento este 

imprescindível no amparo de suas alegações e apto a constatar a alegada 

inadimplência. Vejamos o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA 

DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA IMPUGNADA. A parte ré, na qualidade de 

cessionária, tem o dever de demonstrar a origem do débito objeto do 

contrato de cessão de crédito, impugnado pelo autor, ex vi legis do art. 

333, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. Assim, inexistindo 

prova da dívida, no montante de R$ 904,45 (...), indevida se mostra a sua 

cobrança, bem como o cadastramento da parte autora nos órgãos de 

restrição de crédito. A verba honorária restou adequadamente fixada na 

origem, na forma do artigo 20, parágrafos terceiro e quarto, do CPC, não 

merecendo majoração. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70057998205, Décima Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado 

em 20/03/2014). (g.n.) E ainda: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE 

CIVIL. INSCRIÇÃO INDENVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO 

CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTENCIA DE DÉBITO RECEBIDO EM 

CESSÃO. CONDUTA ANTIJURÍDICA COMPROVADA. DANOS MORAIS. 

PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EXISTENTE. MONTANTE. 

MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Ao autor da ação incumbe 

fazer prova acerca dos fatos alegados como fundamento do invocado 

direito, assim como ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou 

extintivos daquele direito II - Inexistindo provas acerca da existência da 

dívida motivadora do ato, a inclusão de nome em cadastro de proteção ao 

crédito pelo cessionário configura conduta ilícita. III - Tratando-se de 

inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, a exigência de prova do 

dano moral se satisfaz com a demonstração do próprio fato da inscrição. 

IV - Comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre ambos, 

cabível a indenização pelos danos morais experimentados pela parte 

autora. V - Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a 

reparação por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, 

tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa 

composição e prevenção. (TJ-MG AC 10439110103124001 MG. Câmaras 

Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL. Relator Leite Praça. Julgado em 6 de 

Fevereiro de 2014 e publicado em 18/02/2014). (g.n.) No caso, a 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da Reclamante nos órgãos 

de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “O fornecedor 
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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”. O dano moral é in re ipsa e o 

nexo causal necessário é a negativação. A negativação indevida em 

cadastros de inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos 

morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. 

No que tange ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. Considerando a demora 

da Reclamante em procurar meios de recuperar o crédito na praça e, 

principalmente, diante de sua inércia em tentar solucionar a questão de 

forma administrativa, seja por contato direito com a Reclamada, via 

PROCON ou outro meio alternativo de resolução de conflitos, o valor 

indenizatório vai fixado em R$ 3.500,00 (três e quinhentos reais), 

sopesadas as circunstâncias do evento danoso e a finalidade 

compensatória e disciplinadora da indenização. Não cabe a aplicação da 

súmula 385 do STJ, porque a outra negativação é posterior. Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.500,00 

(três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida 

de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo 

juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENILSON DUARTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON MACHADO BARRETO OAB - MT0012420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000246-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUVENILSON DUARTE SANTOS REQUERIDO: DISMOBRAS 

IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 

9.099/95, dispenso o relatório. 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 a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução para a 

produção de novas provas. De início, opino pelo acolhimento da preliminar 

de ilegitimidade passiva arguida por Dismobras Importação, Exportação e 

Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição 

do nome da Reclamante no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito 

exclusivamente pelo primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da 

segunda Reclamada da polaridade passiva da presente ação, ante a sua 

flagrante ilegitimidade, extinguindo o processo com relação a ela nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. No mesmo sentido, opino pela 

admissão da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por Banco 

Bradesco S.A. por se tratar de mero recebedor dos valores, bem como 

por não haver nos autos informações de que tenha falhado no repasse do 

valor recebido ao credor. No mais, não restou configurada a alegada 

ausência de interesse de agir, pois se mostra claro tal interesse uma vez 

que busca o Reclamante o provimento jurisdicional para a questão posta à 

análise. Passo a apreciar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais e Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por Juvenilson Duarte Santos em 

desfavor de Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo. O Reclamante sustenta 

que adquiriu um produto em parcelas no estabelecimento comercial 

denominado Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. financiado pelo primeiro Reclamado e que adimpliu 

regularmente todas as parcelas, não obstante constatou que seu nome 

estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito referente à parcela com 

vencimento em 14/04/2017. Alega que a inscrição é indevida, pois a 

parcela estava devidamente quitada e apresenta o comprovante de 

pagamento. Desta forma propôs a presente ação requerendo indenização 

por danos morais. Em sede de contestação o Reclamado não traz nenhum 

argumento sólido e apto a eximi-lo da responsabilidade que lhe sobrevém e 

não apresenta documento que contraponha as alegações do Reclamante, 

vez que não demonstrou a licitude da inscrição restritiva de crédito, bem 

como se opõe ao pedido de indenização por danos morais. Pois bem, 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 (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. Partindo dessas 

premissas, da documentação apresentada pelo Reclamante, é fácil 

verificar que o vencimento do débito era realmente no dia 14/14/2017, 

mesma data constante do extrato da Serasa e que o pagamento foi 

efetuado no dia 03/04/2017, ou seja, com 11 (onze) dias de antecedência, 

o que demonstra que o Reclamante cumpriu com sua obrigação e que a 

restrição de crédito em eu nome se mostra arbitrária e indevida. Portanto, 

o Reclamado não se desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava 

(CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de demonstrar a 

existência e licitude do débito que pudesse ensejar a inscrição do nome do 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada 

a falha na prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever e 

manter o nome do Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por 

débito comprovadamente quitado. O apontamento do nome do Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exsurge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 
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caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 

(seis mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis S/A. e Banco Bradesco S.A., do polo 

passivo da presente ação, ante a sua ilegitimidade, com fundamento no 

artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e; Opino pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR o Reclamado Banco Losango 

S.A. – Banco Múltiplo a pagar ao Reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, opino pela manutenção da 

decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9216175]. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-06.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JACKELINE DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000287-06.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JACKELINE DIAS DE SOUZA REQUERIDO: OI S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Afere-se dos autos que a Reclamante foi intimada na audiência de 

conciliação para que em 10 [dez] dias apresentasse o endereço 

atualizado da Reclamada para citação [id. n. 10076105], contudo o mesmo 

quedou-se inerte. É certo que a parte foi intimada pessoalmente para 

suprir a determinação judicial, entretanto, não há nos autos informação de 

que tenha cumprido a diligência que lhe competia. Assim, considerando a 

quantidade de processos que este Juizado Especial possui e a 

necessidade de entregar a prestação jurisdicional de forma definitiva aos 

que demonstram interesse no resultado da lide, entendo que ao não 

atender ao chamado judicial, demonstrou-se a perda superveniente da 

autora no interesse da lide, motivo pelo qual opino pela extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI e §3º do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto a 

apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível 

para homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, 

int ime-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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIBY COSTA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1001238-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEIBY COSTA OLIVEIRA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. O feito prescinde 

de dilação probatória comportando o julgamento antecipado do mérito, com 

esteio no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por se tratar de 

matéria exclusivamente de direito, estando os fatos suficientemente 

comprovados nos autos. 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. Cleiby Costa Oliveira 

ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais em desfavor de Telefônica Brasil S.A. 

argumentando, em síntese, que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer e qual tal inscrição lhe ocasionou danos morais. Fatos 

que motivaram a propositura da presente ação. Pois bem, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. Assim, em que pese os 

argumentos tecidos pelo Reclamante, em contestação a Reclamada 

combateu suas as alegações e apresentou provas suficientes da 

existência do débito por meio dos documentos coligidos, mormente pelo 

extenso histórico de ligações efetuadas com um terminal de prefixo 64 

correspondente ao estado de origem do Reclamante e pela comprovação 

de pagamento de faturas pretéritas, o que indica a existência de 

contratação e utilização do serviço telefônico. A Reclamada apresentou 

documentação idônea acerca do negócio jurídico firmado e demonstrou a 

origem e a validade do débito. Desta forma, o pretendido na inicial é 

improcedente, posto que as alegações trazidas pela Reclamada refutaram 

a tese do Reclamante, pois há traço da contratação do serviço telefônico 

e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, 

humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela Reclamada 

demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, 

bem como a utilização do benefício colocado a disposição do Reclamante, 

não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. Veja-se, nesse 

sentido, o histórico de ligações onde constam diversas ligações sugerindo 

evidências acerca da efetiva utilização dos serviços de telefonia 

cobrados e não pagos. De outra banda, nada há nos autos para que se 

possa colocar em dúvida a veracidade dessa prova documental, 

amplamente hábil à comprovação da efetiva contratação, até porque não 

há alegação de falsidade documental. Por sua vez, a inadimplência 

contratual do Reclamante está evidenciada pela falta de prova efetiva do 

pagamento no respectivo vencimento, nada justificando a alegação 

despropositada e genérica de desconhecimento do débito. Por assim ser, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 
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de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus 

patronos. 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-25.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA ROJAS ROSA OAB - MT18752/O (ADVOGADO)

MILENA CRISTINA MICHELON OAB - MT22985/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000719-25.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA MARIA DA SILVA REQUERIDO: CLUB MAIS 

ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., LOJAS AVENIDA S.A. Vistos, 

etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado do mérito, 

posto que os fatos alegados estão documentalmente amparados, o que 

denota a desnecessidade de produção de provas em audiência, nos 

moldes do artigo 355, I do Código de Processo Civil. 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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Obrigação de fazer e Indenização por Danos Morais proposta por 

Luana Maria da Silva em desfavor de Club Mais Administradora de Cartões 

Ltda. e Lojas Avenida S.A. A Reclamante relata que possui o cartão de 

crédito da primeira Reclamada e que efetuou compras no estabelecimento 

da segunda Reclamada. Afirma, entretanto, que pagou todos os débitos, 

consoante comprovantes apresentados, mas que ainda assim seu nome 

foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida que aduz 

desconhecer. Desta forma propôs a presente ação requerendo a 

desconstituição do débito e indenização por danos morais. Em sede de 

contestação as Reclamadas calcam sua tese defensiva apenas na 

possibilidade de existência de fraude, argumentando que um falsário 

apresentou documento por elas exigido, bem como combatem o pedido de 

indenização por danos morais. Ressalto, entretanto, que as Reclamadas 

não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (CPC, art. 

373, II), vez que não apresentaram documento capaz de demonstrar de 

forma inequívoca a existência de débito que pudesse ensejar a inscrição 

nome da Reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, impondo-se o 

reconhecimento da inexistência do débito e as consequências daí 

decorrentes. Outrossim, não prevalece a alegação de ocorrência de 

fraude alegada pelas Reclamadas, posto que, assumindo o risco do 

negócio, é sua a responsabilidade de zelar pela lisura de suas 

contratações e diligenciar no sentido de evitar fraudes perpetradas por 

terceiros. Ademais, sequer há nos autos os supostos documentos 

apresentados pelo falsário para se conhecer do seu teor e inferir que a 

fraude era apta a enganar o vendedor. Nessa esteira cito o seguinte 

julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. COMPRAS REALIZADAS 

COM O CARTÃO DE CRÉDITO DO QUAL O AUTOR É TITULAR. DESPESAS 

NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM 

COMPROVAR QUE OS GASTOS, ORA IMPUGNADOS, FORAM 

EFETIVAMENTE REALIZADOS PELO AUTOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU CONTRA 

A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, FIXADA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS), E INCIDÊNCIA DOS 

JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Na 

hipótese, a situação do consumidor se agravou, culminando na inclusão 

de seu nome em cadastro restritivo de crédito, por falta de pagamento da 

fatura em que constaram as compras por ele não reconhecidas, o que, no 

contexto revelado nos autos, tem como causa direta e imediata a 

cobrança indevida. Não pode ser o atraso qualificado como mora, se a ele 

deu causa o próprio credor com o acréscimo do débito comprometendo a 

possibilidade de o consumidor arcar com o pagamento da fatura de R$ 

8.282,00, quando seu consumo médio anterior é de aproximadamente R$ 

2.000,00 (dois mil reais), e seu limite de crédito de R$ 6.700,00 (seis mil e 

setecentos reais). Dano moral configurado. O quantum indenizatório deve 

ser arbitrado, observados os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, em valor compatível com as peculiaridades do caso 

concreto, tais como, a gravidade da conduta geradora do dano e a 

capacidade econômica de quem a pratica, sendo vedado que resulte em 

fonte de lucro para a vítima. Assim, entendo que a sentença apelada deve 

ser reformada, por se mostrar razoável e em consonância com os 

precedentes desta Câmara Cível especializada, a redução do quantum 

indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$6.000,00 (seis mil 

reais). Juros de mora que devem contar a partir da citação, em obediência 

ao art. 405 do Código Civil. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO A 

QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reduzir o valor da 

indenização por dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no 

mais, a sentença tal como lançada. (TJ-RJ - APL: 22382122420118190021 

RJ 2238212-24.2011.8.19.0021, Relator: DES. JUAREZ FERNANDES 

FOLHES, Data de Julgamento: 07/08/2014, VIGÉSIMA SEXTA CAMARA 

CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 12/08/2014) (g.n.) Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte das Reclamadas 

ao inscreverem o nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito 

por débito que não foi comprovado ser de sua responsabilidade. O 

apontamento do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

por débito indevido constitui falha na prestação o serviço e enseja a 

responsabilização civil objetiva das Reclamadas. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes dá ensejo ao direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. Vejamos 

recente julgado neste sentido: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO NA 

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA IMERECIDA - CONTRATO NÃO FIRMADO 

- FRAUDE CONTRATUAL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO - 

CABIMENTO DE DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - NEGADO 

PROVIMENTO1. Por meio do Recurso de Apelação, foi devidamente 

apreciada a questão atinente a caracterização do dano moral, diante da 

negativação indevida decorrente de fraude contratual, não havendo que 

se falar em retratação nesse sentido.2. É cediço que, na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador atentando, 

sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico 

lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contúdo enriquecimento sem causa da vítima. 3. No caso 

concreto, demonstrada a licitude do ato praticado pela ré e sopesadas as 
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demais particularidades, entendo ser razoável o valor de R$ 5.000 (cinco 

mil reais) arbitrado pelo juízo de piso e mantido. 4. Negado provimento ao 

Recurso de Agravo. (TJ-PE - AGV: 4089581 PE, Relator: Humberto Costa 

Vasconcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/03/2016, 1ª Câmara Regional 

de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 23/03/2016). No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio das Reclamadas de modo a evitar a reiteração da prática 

ilícita. Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão deduzida 

na inicial para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva 

e para CONDENAR as Reclamadas a pagarem a Reclamante a importância 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do mérito, 

a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios em atenção aos preceitos 

dos artigos 54 e 55 da lei nº 9.099/95. É o parecer que submeto à 

apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para 

homologação, nos termos do art. 40 da mesma Lei. Homologada, 

intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo Ribeiro Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________________ 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, 22 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000149-39.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LEVI RIBEIRO JUNIOR (REQUERENTE)

TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO OAB - MT14044/B (ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTES HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GENARO CRISTALDO BRUSCHI OAB - MS14800 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000149-39.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LEVI RIBEIRO JUNIOR, TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO 

REQUERIDO: FORTES HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO LTDA - ME 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 as partes assim o requereram, os Reclamantes em audiência de 

conciliação [id. n. 10425382] e o Reclamado, em contestação [id. n. 

10521035]. Sem preliminares a serem analisadas, passo a apreciar o 

mérito. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

proposta por Levi Ribeiro Junior e Tatiana Peghim Merendi Ribeiro em 

desfavor de Fortes Hospedagem e Alimentação Ltda.-ME. Pois bem, pela 

dinâmica de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos 

I e II, do Código de Processo Civil, 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. Assim, relatam os Reclamantes que se hospedaram no 

hotel Reclamado e que se depararam como quarto sujo e cheio de cabelos 

e que no dia seguinte, saíram para fazer compras e ao retornarem 

perceberam que havia sido furtada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) que haviam deixado sobre um criado-mudo. Aduzem registraram um 

boletim de ocorrência e que tentaram resolver a questão de forma 

amistosa com o gerente do estabelecimento, sem sucesso. Fatos que 

ensejaram a propositura da presente ação. De outra banda, o Reclamado 

calca sua defesa na ausência de provas dos fatos ventilados na inicial, 

aduzindo que o hotel possui cofre para que os hóspedes guardem 

quantias em dinheiro e resiste aos pedidos de danos materiais e morais. 

Pois bem, analisando detidamente os autos, observo que os fatos 

alinhavados não são verossímeis, ante a completa ausência de prova do 

suposto ilícito, faltando provas de que o quarto estava sujo e até mesmo 

da posse do dinheiro na ocasião. Os documentos carreados com a inicial 

não oferecem sustentáculo mínimo ao pleito indenizatório, tampouco o 

boletim de ocorrência, documento que goza de presunção relativa de 

veracidade e confeccionado tão somente com base nas declarações dos 

Reclamantes. Ademais, restou demonstrado que o hotel oferece cofre nos 

quartos para que os hospedes possam guardar numerários, joias e 

pequenos objetos e para que tenham mais comodidade e segurança, ao 

passo que os Reclamantes argumentam que deixaram a quantia em cima 

de um criado-mudo, não manifestando preocupação com a segurança do 

dinheiro. Confira-se julgado neste sentido: CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO EM HOTEL. 

PRESUNÇÃO DE VERDADE DA DESCRIÇÃO COMPATÍVEL COM AS 

PROVAS DOS AUTOS E COM A EXPERIÊNCIA COMUM. INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL EXIGÍVEL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O REGISTRO DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE FURTO EM 6 (SEIS) AP ARTAMENTOS DE 

HOTEL COM 9 (NOVE) VÍTIMAS, EM UM ÚNICO EVENTO, FEITO (O 

REGISTRO) EM PRESENÇA DO GERENTE DO HOTEL, GERA PRESUNÇÃO 

DE VERDADE QUANTO AOS OBJETOS SUBTRAÍDOS, SE COMPATÍVEL A 

DESCRIÇÃO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS E 

COM A EXPERIÊNCIA COMUM DA VIDA. 2. NÃO GERA PRESUNÇÃO DE 

VERDADE O RELATO DE FURTO DE (R$ 3.000,00) EM DINHEIRO DE 

CONTADO DEIXADOS NO APARTAMENTO SE O HOTEL OFERECE COFRE 

PARA A GUARDA DE OBJETOS DE PEQUENO PORTE E GRANDE VALOR E 

A VÍTIMA NÃO FAZ COMEÇO DE PROVA DA POSSE DO DINHEIRO. 3.NÃO 

GERA PRESUNÇÃO DE VERDADE O RELATO DE FURTO DE UM 

APARELHO DE TELEFONE CELULAR DEIXADO NO AP ARTAMENTO SE O 

HOTEL OFERECE COFRE PARA A GUARDA DE OBJETOS DE PEQUENO 

PORTE E GRANDE VALOR. A EXPERIÊNCIA COMUM INDICA QUE A 

SERVENTIA DE TELEFONE CELULAR É A MOBILIDADE QUE OFERECE, 

SENDO PRESUMIDO QUE O SEU PROPRIETÁRIO O PORTA CONSIGO, 

AINDA MAIS QUANDO DOS DESLOCAMENTOS PARA OUTRAS CIDADES 

PARA REUNIÕES DE TRABALHO. 4.A PAR DA OCORRÊNCIA DE FURTO O 

HÓSPEDE DE HOTEL VITIMADO TEM O DEVER JURÍDICO DE PAGAR AS 

DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. A EXIGÊNCIA E O 

PAGAMENTO DESSAS DESPESAS NÃO AUTORIZAM A RESTITUIÇÃO E 

NEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 5. SENTENÇA REFORMADA 

PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO DO DINHEIRO (R$ 3.000,00) DO 

APARELHO CELULAR (R$ 350,00) E POR DANOS MORAIS (R$ 2.000,00) E 

A RESTITUIÇÃO DO VALOR EXIGIDO PARA HOSPEDAGEM E 

ALIMENTAÇÃO (R$ 220,00). 6.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 7.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, PORQUE NÃO HÁ 

RECORRENTE VENCIDO. (TJ-DF - ACJ: 761027920098070001 DF 

0076102-79.2009.807.0001, Relator: ASIEL HENRIQUE, Data de 

Julgamento: 22/03/2011, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: 28/03/2011, DJ-e Pág. 447) 

Destarte, os Reclamantes não comprovam o fato constitutivo do seu direito 

[art. 373, II, CPC], e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da 

prova, consoante autoriza o Código de Defesa do Consumidor, no art. 6º, 

inciso VIII, não é viável a transferência de tal ônus à parte Reclamada, pois 

o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo 

negativo. Assim, não se pode afastar a premissa básica de que o que se 

alega se deve provar, não podendo haver condenação com base em 
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meras suposições. Deste modo, a possibilidade de inverter o ônus da 

prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais 

sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido, 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 

L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000164-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JUCELINO SOUSA SILVA REQUERIDO: JOAO C. 

DAMACENA - EPP Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 11786383] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, a Reclamante concorda com o montante e informou os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 11848204], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo juiz de direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  A n a  L í d i a  d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________ 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, 22 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000447-31.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLIDADE ANDRADE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT0013310S (ADVOGADO)

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT0018701A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000447-31.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARIA SOLIDADE ANDRADE DA SILVA REQUERIDO: 

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

Vistos, etc. Com esteio no artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

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 a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução para a produção de novas provas. Prima facie, não 

há falar em aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que o primeiro 

Reclamado apresentou a defesa no quinto dia após a realização da 

audiência de conciliação, ou seja, dentro do prazo consignado no termo da 

sessão. Além disso, o Enunciado n. 10 do FONAJE aduz que “a 

contestação poderá ser apresentada até a audiência de Instrução e 

Julgamento”. No mais, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade 

passiva arguida por Dismobras Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos Ltda., uma vez que a inscrição do nome da 

Reclamante no cadastro de inadimplentes foi levada a efeito 

exclusivamente pelo primeiro Reclamado, o que enseja a exclusão da 

segunda Reclamada da polaridade passiva da presente ação, ante a sua 

flagrante ilegitimidade, extinguindo o processo com relação a ela nos 

moldes do artigo 485, inciso VI do CPC. Opino, outrossim, pelo afastamento 

da suscitada preliminar de ausência de interesse de agir, pois se mostra 

claro tal interesse uma vez que busca a Reclamante o provimento 

jurisdicional para a questão posta à apreciação. Presente o interesse de 

agir, não há que se falar em ausência de pretensão resistida. Trata-se de 

Ação de Reparação por Danos Morais com Liminar Inaudita Altera Parte 

por Inscrição Indevida em Cadastro Restritivo de Crédito proposta por 

Maria Soledade Andrade da Silva em desfavor de Banco Losango S.A. – 

Banco Múltiplo. A Reclamante sustenta que adquiriu um produto em 

parcelas no estabelecimento comercial denominado Dismobras Importação, 

Exportação e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. financiado 

pelo primeiro Reclamado e que vinha adimplindo regularmente as parcelas 

quando constatou que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito referente à parcela com vencimento em 01/05/2017, alega que a 

inscrição é indevida, pois a parcela estava devidamente quitada e 

apresenta o comprovante de pagamento. Desta forma propôs a presente 

ação requerendo indenização por danos morais. Em sede de contestação 

o Reclamado não traz nenhum argumento sólido e apto a eximi-lo da 

responsabilidade que lhe sobrevém e não apresenta documento que 

contraponha as alegações da Reclamante, vez que não demonstrou a 

licitude da inscrição restritiva de crédito, bem como se opõe ao pedido de 

indenização por danos morais. Pois bem, 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 [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. Partindo dessas premissas, da documentação 

apresentada pela Reclamante, é fácil verificar que o vencimento do débito 

era realmente no dia 01/05/2017, mesma data constante do extrato da 

Serasa e que o pagamento foi efetuado no dia 17/04/2017, ou seja, com 
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13 [treze] dais de antecedência, o que demonstra que a Reclamante 

cumpriu com sua obrigação e que a restrição de crédito em seu nome se 

mostra arbitrária e indevida. Portanto, o Reclamado não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava [CPC, art. 373, II], vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a manutenção da inscrição do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte do Reclamado ao inscrever e manter o 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito 

comprovadamente quitado. O apontamento do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação o serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

empresa. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. Da 

inscrição indevida em cadastros de inadimplentes exsurge o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que tange a quantificação da indenização, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 [seis 

mil reais], quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio do Reclamado de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Pelo exposto, opino pela exclusão de 

Dismobras Imp. Exp. Distr. Moveis S/A., do polo passivo da presente ação, 

ante a sua ilegitimidade, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código 

de Processo Civil e; Opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para 

DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para 

CONDENAR o Reclamado Banco Losango S.A. – Banco Múltiplo a pagar a 

Reclamante o valor de R$ 6.000,00 [seis mil reais], a título de indenização 

por danos morais, atualizado monetariamente pelo INPC a partir desta data 

e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, 

opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 

n. 9744843]. Sem custas processuais e honorários advocatícios [art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95]. Submeto este projeto de sentença ao 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia do Carmo 

R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-90.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIVALDO DAS NEVES LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010161-90.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOCIVALDO DAS NEVES LEMES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa 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 das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 
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inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-28.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000098-28.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVANCLEY DE JESUS NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa 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 das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 
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contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com resolução do 

mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-56.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010312-56.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDINEI DA SILVA DE ARRUDA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não se observa 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 das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 
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relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a 

anterior é indevida e que está sendo discutida judicialmente, não havendo, 

portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante da 

previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010304-79.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Diante da alegada falta de carência da ação em 

decorrência de falta de pedido/comprovação de esgotamento das vias 

administrativas, deixo de acolher, posto que não ser pressuposto o 

esgotamento das vias administrativas para socorro da via judicial. Quanto 

à preliminar de litispendência/ conexão não vejo o porquê prosperar, para 

que ocorra qualquer uma das duas hipóteses é necessária identidade de 

elementos, contudo nas duas ações apresentadas os objetos em 

demanda são diversos, tratando-se de contratos diferentes, portanto não 

deve prosperar a preliminar. Não se observa 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 das questões controvertidas. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 
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contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome do Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na prestação do 

serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da Reclamada. O artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o seguinte: “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”. Desta forma, a declaração da 

inexistência do débito é medida que se impõe. Por fim, assinalo que a 

inscrição indevida por si só é capaz de ocasionar dano moral passível de 

indenização, contudo, verifico que há negativação preexistente no extrato 

apresentado pelo Reclamante, ao passo que ele não demonstra que a 

anterior é indevida e que está sendo discutida judicialmente, não havendo, 

portanto, que se falar em indenização por danos morais, diante da 

previsão da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Da 

anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Ora, em que pese as razões 

expostas pelo Reclamante, é certo que possui negativação preexistente. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da pretensão apenas 

para DECLARAR inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem 

indenização por danos morais ante a preexistência de outra negativação, 

com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)
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VIVO S.A. (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010305-64.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILMAR MODESTO DE ABREU REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da inicial, eis que 

preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios 

que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória, a teor do artigo 355, inciso I do CPC. Diante da alegada 

falta de carência da ação em decorrência de falta de pedido/comprovação 

de esgotamento das vias administrativas, deixo de acolher, posto que não 

ser pressuposto o esgotamento das vias administrativas para socorro da 

via judicial. Quanto à preliminar de litispendência/ conexão não vejo o 

porquê prosperar, para que ocorra qualquer uma das duas hipóteses é 

necessária identidade de elementos, contudo nas duas ações 

apresentadas os objetos em demanda são diversos, tratando-se de 

contratos diferentes, portanto não deve prosperar a preliminar. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a 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. 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 Reclamante aduz que seu 

nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada por dívida que alega desconhecer, por não possuir relação 

jurídica com esta, afirmando que a inscrição restritiva de seu nome lhe 

ocasionou danos morais. No entanto, em contestação a Reclamada 

combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas da existência 

de relação jurídica entre as partes, por meio de gravações de um 

atendimento entre a ela e uma de suas prepostas onde o Reclamante 

admite a contratação e utilização do serviço telefônico. Por outro lado, em 

sua inicial, a parte Reclamante se limitou a dizer que a inscrição restritiva é 

indevida, sem demonstrar o adimplemento da dívida e, a despeito da 

comprovada existência de relação jurídica entre as partes, não acabe ao 

juízo presumir que valor estava efetivamente pago. Vale dizer, o 

Reclamante não instruiu os autos com elementos suficientes para melhor 

análise da demanda, isto é, não trouxe com a inicial informações 

inequívocas do alegado. Assim, não é possível concluir que a inscrição 

restritiva é indevida, posto que ausente a prova do pagamento da dívida. 

Vejamos o entendimento jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 

RECURSO INOMINADO N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: 

CLEUSA ALZIRA MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE 

SANEAMENTO DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO 

INOMINADO – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA 

NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO 

ACORDO FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO 

DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o 

art. 333, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato 

constitutivo de seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos 

órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a 

não comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo 

assim, o dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial 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. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Quanto ao débito, 
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comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a parte 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000455-08.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SOUZA (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000455-08.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JOSE CARLOS SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. A 

parte reclamada alega que a parte reclamante não juntou documento 

essencial à demanda, contudo há nos autos comprovante de residência, 

bem como declaração de residência do autor, suprindo a falta de 

comprovante em seu nome pela lei. Outrossim, percebe-se que o valor 

dado à causa é inexistente ou discrepante daquele pretendido, em 

evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. Enunciado nº 

39/FONAJE. No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, 

nesta fase. No caso concreto, havendo representação técnica por 

Advogado e não tendo sido indicado o valor do dano moral perseguido 

e/ou sendo este discrepante com a pretensão, o limite do valor da causa 

deve ser corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto 

admitido nos Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 

37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), correspondente 

a 40 salários mínimos. Nesse sentido: “Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA SE ADEQUAR O VALOR 

DA CAUSA AO VALOR DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. 

IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. HIPÓTESE EM 

QUE, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, ANULOU-SE A SENTENÇA DE EXTINÇÃO 

DO PROCESSO E DETERMINOU-SE A CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR 

DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A 

ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. 1. 

Consoante já decidiu a Terceira Turma, ao julgar o REsp 138.425/MG (Rel. 

Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 30.11.1998, p. 152), "tratando-se 

de embargos de devedor, a ausência do valor da causa não macula a 

inicial a ponto de provocar o indeferimento, à medida que a jurisprudência 

já assentou que em tais casos o valor é o mesmo da ação principal". No 

mesmo sentido: REsp 910.226/SP (4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJe 15.9.2010). 2. Se não há inépcia da petição inicial dos 

embargos à execução, mesmo quando falta a indicação do valor da 

causa, igualmente não há inépcia da inicial dos embargos quando é 

atribuído à causa um determinado valor, ainda que este não corresponda 

ao verdadeiro conteúdo econômico da demanda. Nesse sentido é que a 

Terceira Seção, ao julgar a Pet 6.673/DF (Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJe 18.6.2010), assentou que "a atribuição de valor da causa que 

não representa o conteúdo econômico da lide não é causa suficiente para 

se determinar a inépcia da petição inicial (art. 295, par. único, do CPC), 

cabendo ao magistrado determinar, de ofício ou no julgamento de eventual 

impugnação, a sua adequação". 3. De acordo com a jurisprudência 

dominante desta Corte, admite-se a modificação ex officio do valor da 

causa em casos excepcionais. Todavia, em recurso especial, é vedado o 

reexame das circunstâncias fáticas que levaram o Tribunal a quo a 

reconhecer a hipótese de excepcionalidade necessária para a alteração 

de ofício do valor da causa, em face da vedação contida na Súmula 7/STJ. 

4. Recurso especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp: 1171080 RJ 

2009/0094072-1 – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 

17/02/2011 - DJe 10/03/2011). Grifei. Não se observa 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 das questões controvertidas. Cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos 

Morais . Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente 

inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um 

débito que alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, 

bem como que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a 

presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

alegações acostadas na inicial, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 
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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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto da inscrição 

restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte Reclamante a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e, 

Determino a alteração do valor da causa para R$ 37.480,00 (trinta e sete 

mil, quatrocentos e oitenta reais), relativo a 40 salários-mínimos, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DAMACENO RODRIGUES (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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000608-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANTONIO DAMACENO RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos, etc. Dispenso o relatório conforme permissivo do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. De início, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. Por não haver vícios que possam obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, uma vez que não há necessidade de produção de 

prova em audiência (CPC, 355, I). 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 descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil 

que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c Repetição de Indébito e 

Indenização por Danos Morais proposta por Antonio Damaceno Rodrigues 

em desfavor de Telefônica Brasil S.A. Afirma o Reclamante que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada por um 

débito que afirma desconhecer. Por esta razão, propôs a presente ação 

requerendo a desconstituição do débito e indenização por danos morais. 

Pois bem, observo que a Reclamada foi regularmente citada, compareceu 

a audiência de conciliação, entretanto, não apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Nesse passo, o artigo 344 do Código de 

Processo Civil estabelece que: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 
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será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Logo, o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe. É cediço que a garantia da ampla defesa não se 

trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a 

possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. Ora, a afirmação 

do Reclamante passa a adquirir o status de verdade formal em virtude da 

revelia da Reclamada, pois que, tratando-se de direito disponível e que não 

necessita ser provado em audiência, é perfeitamente aplicável à regra do 

artigo 335, inciso I, do Código de Processo Civil, para que o juiz conheça 

diretamente do pedido. Não bastassem os efeitos da revelia, a impor a 

presunção de veracidade das alegações trazidas, cabe observar que o 

Reclamante fez prova suficiente do alegado, juntando a documentação 

necessária à dirimência da controvérsia. Assim, os pedidos de repetição 

do indébito e danos morais são procedentes. No que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica 

e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido do Reclamante, refletindo no patrimônio da 

Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Diante do 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR a 

inexistência do débito objeto da anotação restritiva, bem como para 

CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% ao mês desde o evento danoso, com resolução do mérito, a teor do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

condenação a verba honorária por expressa vedação legal. 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, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

________________________________ 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010220-78.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDINEIA LUANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010220-78.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CLEIDINEIA LUANA DE SOUZA REQUERIDO: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Dispenso o relatório com 

respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo 

recebimento da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código 

de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide 

comporta o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. A parte 

reclamada alega que a parte reclamante não juntou documento essencial à 

demanda, contudo há nos autos comprovante de residência, bem como 

declaração de residência do autor, suprindo a falta de comprovante em 

seu nome pela lei. Quanto à impugnação ao pedido de justiça gratuita, é 

cediço que conforme o artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Ademais, 

sobre a declaração de miserabilidade para o benefício da gratuidade 

colaciono o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM 

FAVOR DO REQUERENTE DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA EM 

SENTIDO CONTRÁRIO. 1. O escopo da gratuidade de justiça é assegurar a 

todos o acesso ao Judiciário, conferindo eficácia aos comandos 

constitucionais insculpidos nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5º da 

Carta da Republica. 2. Deixando a parte autora de demonstrar que o réu 

reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua 

família, não há como ser indeferido pedido de concessão da gratuidade de 

justiça. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF - APC: 

20140110167462, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

27/01/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

03/02/2016 . Pág.: 147) Passo a analisar o mérito. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais . 

Relata a parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que 

alega desconhecer, por não possuir com ela relação jurídica, bem como 

que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação 

requerendo a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede 

de contestação a Reclamada não elide as alegações acostadas na inicial, 

se limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da parte 

Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, 

consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio 

de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento 

desta Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há 

provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, 

bem como para corroborar com a existência de outros documentos aptos 

a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte 

quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: 

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES 

DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião 

Prado De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 439 de 617



Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000181-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: LUANA SILVA MAGALHAES REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da 

Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial 

eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o 

artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é 

meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. 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 descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise das questões 

controvertidas. Passo a analisar o mérito. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Relata a 

parte Reclamante que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito pela Reclamada referente a um débito que alega 

desconhecer e que isto lhe causou danos morais. Desta maneira, propôs 

a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito e 

indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide as 

pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a exigibilidade do débito, 

afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a existência de 

danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 

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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 
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POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso e, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, com 

resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000278-44.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANILSON SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000278-44.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: GILVANILSON SANTOS SILVA REQUERIDO: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos, etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, 

dispenso o relatório. Decido. A presente lide comporta o julgamento 

antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Não vislumbro 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 das 

questões controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 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. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio Termo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 441 de 617



Adesão e Contratação de Serviços SMP devidamente assinado pelo 

Reclamante, bem como de cópia dos seus documentos pessoais, o que 

demonstra a regularidade da contratação do serviço. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 

cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do 

Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PAHIM MARTINAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000126-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NEUSA PAHIM MARTINAZZO REQUERIDO: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc. Relatório dispensado. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. Mérito. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Alega a reclamante que seu esposo era titular de plano de saúde 

junto ao qual era dependente-beneficiária, vindo à óbito, e conforme 

entendimento da reclamada a requerente somente teria direito a remissão 

por dois anos consecutivos após a morte. Alegando direito à saúde, por 

ser idosa e todos os preceitos fundamentais constitucionais, requer que o 

plano contratado seja mantido nos mesmos moldes anteriores ao 

falecimento de seu marido. Cuido em observar que o contrato de seguro 

ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde do 

contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de 

ressarcir as despesas médicas por parte da seguradora de saúde. Outro 

elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 

422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das 

informações prestadas pelas partes. Há perfeita incidência normativa do 

Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou 

seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se 

definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada 

pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos 
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clínicos decorrentes de riscos futuros à saúde estipulados no contrato 

aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. 

Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em lume o STJ 

editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa 

do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A solução do litígio parte 

da aplicação e da interpretação literal dos artigos 30, § 3º e 31, § 2º da Lei 

9.656/98, os quais garantem, em caso de morte do titular de plano de 

saúde, ou mesmo decorrentes de aposentadoria ou demissão, o direito de 

os dependentes... permanecerem como beneficiários. A própria ANS 

emitiu pela Súmula nº 13, entendimento semelhante, vejamos: “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”. Logo, aplicando-se por analogia 

as normas acima citadas, a outra conclusão não se chega senão a de que 

à autora deve ser garantida a possibilidade de manter o contrato do qual 

era beneficiária, uma vez que inexiste motivo jurídico ou econômico que 

contraindique esse desfecho, considerando que terá de arcar com a 

mensalidade definida no contrato de adesão elaborado pela ré. De outro 

lado, embora não seja possível a transferência de titularidade do contrato 

não adaptado à Lei dos Planos de Saúde a terceiros, é juridicamente 

possível a transferência dessa para os próprios dependentes. Inteligência 

do artigo 35, § 5º da Lei 9.656/98. Neste sentido aponta serena 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE 

PRIVADO. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR 

MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE AO 

CÔNJUGE DEPENDENTE INSCRITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 13 DA ANS. 

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da 

controvérsia gira em torno da manutenção do contrato particular de 

prestação de serviços médicos e hospitalares celebrado com a Unimed de 

Fortaleza, tendo como dependente a suplicante, ora apelada, 

considerando a ocorrência da extinção do contrato em razão do 

falecimento do cônjuge contratante. 2. As regras de proteção à vida, à 

dignidade da pessoa humana e à saúde são verdadeiros princípios 

constitucionais que irradiam para todo o ordenamento jurídico, 

especialmente à norma consumerista de 1990 e posteriormente, em 1998, 

à Lei dos Planos de Saúde (lei nº 9.656 /98). 3. A lei 6.656 /98, que rege 

os planos de saúde, especialmente o art. 35, § 5º, prevê a garantia da 

manutenção do plano de saúde aos dependentes já inscritos, sendo 

vedada a titularidade do contrato a terceiros. 4. Tem-se que o direito da 

suplicante encontra-se previsto na Súmula 13 da ANS, datada de 

03/11/2010, cujo teor assim dispõe: "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". 5. Não assiste razão à apelante, pois a edição da 

mencionada Súmula nº 13 da ANS reconhece o direito alegado pela 

recorrida, assegurando-se as suas garantias fundamentais, de modo a 

não ser desamparada da assistência médica e hospitalar e do seu direito 

constitucional à saúde (artigo 196 da CF ). 6. Logo, impositiva a 

manutenção da autora no plano de saúde do qual era beneficiária, de 

modo que terá de arcar com as prestações que seu falecido marido 

pagava, atualizadas conforme os índices da ANS. 7. Apelo conhecido e 

improvido. Sentença... TJ-CE - Apelação APL 08894638420148060001 CE 

0889463-84.2014.8.06.0001 (TJ-CE). Data de publicação: 31/08/2017. 

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 

r e c u r s o .  ( T J - R J  -  A P L :  0 4 8 1 0 2 9 1 9 2 0 1 1 8 1 9 0 0 0 1  R J 

0481029-19.2011.8.19.0001, Relator: DES. TEREZA CRISTINA SOBRAL 

BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 19/02/2014, VIGÉSIMA 

SÉTIMA CAMARA CIVEL/ CONSUMIDOR, Data de Publicação: 14/03/2014 

16:10) 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. (TJ-PE - APL: 3248919 PE, 

Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 

14/10/2014, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2014) Quanto aos 

danos morais, não há se olvidar que a conduta ilícita da Reclamada, 

quanto ao cancelamento do plano da requerente (somente 

reestabelecendo-o após decisão judicial), deixanda a requerente 

descoberta em caso de emergência de saúde, não se olvidando de se 

tratar de pessoa idosa que merece zelo redobrado neste campo, 

acarretou-lhe transtornos que superam os pequenos inconvenientes que 

se há de tolerar no cotidiano. Sendo tudo isso passível de indenização, 

nos exatos termos dos artigos 12 e 14 do CDC. Pelo exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, a) DECLARAR a 

NULIDADE das cláusulas 6, item 6.1, e subitem a e b e item 6.3, subitem a 

do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E 

HOSPITALARES; b) DETERMINAR que a Requerida mantenha a prestação 

dos serviços nos mesmos moldes ajustados, POR TEMPO 

INDETERMINADO, sob pena de multa que fixo pelo descumprimento no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se tratando de multa diária, 

mantendo medida liminar; e c) para CONDENAR a Reclamada a pagar a 

Reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais, a título de indenização 

por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta 

data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, 

com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, 

da Lei nº 9.099/95). Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010404-34.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO LUIZ FRANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA OAB - MT0006183A-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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010404-34.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ALBERTO LUIZ FRANCIO REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória, nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil. De início, opino pelo indeferimento do pedido 

de extinção do processo sem julgamento do mérito ante a alegada 

complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica, uma vez que a 

questão posta em debate no presente feito pode ser resolvida com a 

análise dos documentos apresentados nos autos, se afigurando 
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completamente desnecessária a produção de prova pericial. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização 

por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

razão assiste 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. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte Reclamante alega que houve cobrança superior ao seu 

consumo habitual no valor de R$ 19.679,26 (dezenove mil seiscentos e 

setenta e nove reais e vinte e seis centavos), e que a fatura relativa ao 

mês de janeiro/2016 está acima da média mensal dos meses anteriorees. 

Requer assim a declaração de inexistência do débito, a regularização da 

fatura do mês de janeiro de 2016 conforme média dos 3 meses anteriores, 

bem como indenização por danos morais. Em contestação a Reclamada 

sustenta que o que foi realizado é leitura plurimensal autorizada para 

áreas rurais, e que a leitura não foi realizada por razão de o visor do 

relógio medidor estar apagado, assim não ter feito nada além do que a 

legislação a autoriza. Em análise da situação em demanda vejo que o autor 

já tinha ciência de como é realizada a leitura e auferição de consumo em 

sua propriedade, tanto pela suas peças quanto pela análise do histórico 

de leituras juntados aos autos, ou seja, o autor tem conhecimento que a 

leitura de consumo em sua propriedade é feita plurimensalmente e nunca 

se contrapôs a tal situação, não podendo, nesse momento alegar 

comportamento contraditório. A leitura plurimensal é autorizada em 

propriedades rurais, como é o caso da propriedade da UC no caso em 

questão, a conta de janeiro de 2016 teve por base a recuperação do cinco 

meses anteriores, portanto nenhuma conduta ilícita ou ilegal por parte da 

reclamada. Por meio da Resolução nº 414/2010 da Aneel, em seu art. 85: 

Art. 85 A realização da leitura em intervalos diferentes dos estabelecidos 

no art. 84, só pode ser efetuada pela distribuidora se houver, 

alternativamente: I – prévia concordância do consumidor, por escrito; II – 

leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; III – impedimento de 

acesso, observado o disposto no art. 87; IV – situação de emergência ou 

de calamidade pública, decretadas por órgão competente, ou motivo de 

força maior, comprovados por meio documental à área de fiscalização da 

ANEEL, observado o disposto no art. 111; ou V – prévia autorização da 

ANEEL, emitida com base em pedido fundamentado da distribuidora; Cito 

recentes julgados sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL 

C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA 

PLURIMENSAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO PELA 

CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – CONSUMO 

DE ENERGIA DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE DANO MORAL 

INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Em imóvel situado em zona rural não se mostra 

ilícita a conduta da concessionária de energia elétrica que, amparada em 

Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, realiza a leitura 

do medidor do autor de modo plurimensal. Ao se considerar que no caso 

não há prática de ato ilícito pela concessionária, não há que se falar em 

restituição em dobro dos valores pagos, tampouco em dano moral 

indenizável. (Ap 113248/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, 

Publicado no DJE 27/10/2017) RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE IEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL E MATERIAL - ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL RURAL - 

LEITURA TRIMESTRAL - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO 

PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – 

AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - IMPROCEDÊNCIA DOS 

PEDIDOS - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS 

RECURSAIS – ARBITRAMENTO –RECURSO DESPROVIDO.1- Em imóvel 

situado em zona rural não se mostra ilícita a conduta da concessionária de 

energia elétrica que, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, 

artigos 85 e seguintes, realiza a leitura do medidor do autor de modo 

trimestral, cobra as do intervalo por estimativa.2- Ante a ausência de ato 

ilícito, não há falar em dano moral indenizável.3- Entre as inovações da lei 

processual civil em vigor, o legislador trouxe a possibilidade de 

arbitramento de honorários na instância recursal. O § 1º, do art. 85 do 

CPC, possibilita a fixação da verba honorária advocatícia em sede 

recursal. Ante o desprovimento do apelo, verba fixada em para R$ 

2.500,00.(Ap 161589/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 10/04/2017) Assim, a improcedência da pretensão é 

medida que se impõe. Pelo exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Opino, ainda, pela manutenção da decisão que 

antecipou em parte os efeitos da tutela. Submeto este projeto de sentença 

ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Luciana Gomes de Freitas 

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, 25 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010329-92.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARY VALDA FEITOSA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010329-92.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: MARY VALDA FEITOSA MOREIRA REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo 

no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento 

da petição inicial eis que de acordo com artigo 319 do Código de Processo 

Civil e com o artigo 14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o 

julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos 

é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova 

documental produzida, para dirimir as questões de fato suscitadas, de 

modo que desnecessário se faz designar audiência de instrução e 

julgamento para a produção de novas provas. Passo a analisar o mérito. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais . Relata a parte Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer, por não possuir com ela 

relação jurídica, bem como que isto lhe causou danos morais. Desta 

maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração de inexistência 

do débito e indenização. Em sede de contestação a Reclamada não elide 

as alegações acostadas na inicial, se limitando a alegar a exigibilidade do 

débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a combater a 

existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não demanda 

muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil (art. 373, I 

e II do CPC) 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da parte Reclamante. Assinalo que a única prova produzida 

pela Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se 

admite como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo 

é o entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como 

complemento quando há provas de um contrato vigente entre as partes, 

devidamente assinado, bem como para corroborar com a existência de 

outros documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 
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Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome do consumidor no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

da Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o débito objeto 

da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a pagar à parte 

Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-97.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000074-97.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: IVONE MARIA DA SILVA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. Quanto a alegada carência de ação diante da falta de 

interesse de agir não deve ser acolhida visto que a parte reclamante tem 

total interesse na demanada em ver seu nome retirado do cadastro de 

inadimplente. 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Indenização 

por Danos Morais. Relata a parte Reclamante que seu nome foi 

indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada 

referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe causou danos 

morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo a declaração 

de inexistência do débito e indenização. Em sede de contestação a 

Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se limitando a alegar a 

exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação restritiva legítima e a 

combater a existência de danos morais. Pois bem, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

(art. 373, I e II do CPC) 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. Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações 

da Reclamada não subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor 

objeto da inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar 

documentos, como contrato devidamente assinado ou faturas 

inadimplidas, capazes de amparar as suas alegações e constatar a 

inadimplência da Reclamante. Assinalo que a única prova produzida pela 

Reclamada, consistente exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite 

como meio de afastar as afirmações autorais, como há muito tempo é o 

entendimento desta Corte. Os prints das telas servem como complemento 
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quando há provas de um contrato vigente entre as partes, devidamente 

assinado, bem como para corroborar com a existência de outros 

documentos aptos a prova. Vejamos recentíssimo julgado da Turma 

Recursal desta corte quanto ao tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 Recurso Inominado nº.: 

0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei 

Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI 

S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes Data do Julgamento: 

04/12/2017 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – 

INSCRIÇÃO EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA 

UNILATERAL E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL 

CONFIGURADO IN RE IPSA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ 

– RESTRIÇÕES POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE 

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A 

tese de defesa da parte Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as 

quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única e 

também pelas Turmas Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de 

qualquer valor probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus 

da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem 

da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da 

empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte 

hipossuficiente da relação consumerista. Diante da inexistência de provas 

da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de 

assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento 

telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. 

Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição 

apontada, configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), 

sendo cabível a indenização pretendida. Recurso conhecido e 

parcialmente provido. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

185238120178110002/2017, Turma Recursal Única, Julgado em 

06/12/2017, Publicado no DJE 06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte 

Reclamante não reconhece a dívida e afirma não possuir relação jurídica 

com a Reclamada, desta forma, incumbia a esta instruir sua contestação 

com provas irrefutáveis da existência da relação contratual, obrigação da 

qual não se desvencilhou. Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do 

encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não 

apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do débito 

que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na prestação de 

serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi comprovado ser de 

sua responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 

indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, 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 

Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a 

partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o 

evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-55.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO LUIS LUDWIG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-O 

(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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000329-55.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBERTO LUIS LUDWIG REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis 

que de acordo com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 

14 da Lei 9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do 

mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja 

vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, 

mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental produzida, 

para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 446 de 617



se faz designar audiência de instrução e julgamento para a produção de 

novas provas. 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 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise das questões controvertidas. Passo a analisar o mérito. 

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito c.c. Indenização por Danos 

Morais. Noticia o Reclamante, em síntese, que contratou os serviços de 

telefonia/tv/internet da Reclamada, aduz que firmou contrato com 

fidelização de 12 meses com a reclamada no valor de R$121,99 ao mês, 

sendo que a fidelização acabaria em 08/2017. Contudo, no mês de abril a 

reclamada alterou unilateralmente o valor do plano para R$149,99,. Desta 

forma, requer a repetição de indébito, mais indenização por danos morais. 

A parte Ré em sua defesa postula a regularidade da prestação dos 

serviços, tão logo aduz pela inexistência de ilícito por ela praticado visto 

que o reajuste anual do contrato é defeso pelas regras da ANAEL. 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 do conteúdo probatório contido nos autos, tenho 

que razão assiste à parte autora, restando incontroversa a ilegalidade na 

cobrança superior aos serviços previamente contratados, gerando assim 

alteração unilateral do contrato sem prévia notificação, e que a reclamada 

não tomou as devidas providências mesmo depois de pedido do 

reclamante. De toda forma, apesar de lamentáveis os acontecimentos 

narrados pela Requerente, não o foram em intensidade e modo a constituir 

ato ilícito e ensejar indenização por dano moral. Isso porque o direito à 

reparação ocorre quando presente violação à intimidade, à vida privada, à 

honra e/ou à imagem da pessoa, o que não se verifica no caso sub judice. 

Com efeito, ainda que se admita que a reclamada tenha inadimplido com 

sua obrigação contratual, o que sequer restou demonstrado, não praticou 

nenhum ato que possa ter ofendido a moral ou a dignidade da reclamante. 

É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que o mero inadimplemento contratual não é passível de indenização por 

dano moral. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE CIRURGIA ESTÉTICA. DANOS 

MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DECORRENTE DE 

CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE COBERTURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação 

experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, 

sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano 

moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero 

aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento 

contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores 

danos ao recorrente. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma 

hipótese de excepcionalidade. O Tribunal de origem, mediante análise do 

contexto fático-probatório dos autos, entendeu não estarem presentes 

elementos que caracterizem a indenização por danos morais. 3. A 

reversão do julgado afigura-se inviável, tendo em vista a necessidade de 

reexame do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 

7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 123011 

SP 2011/0286455-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 

24/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2015) 

Destarte, a situação retratada mostra-se insuficiente para a 

responsabilização por danos morais, especialmente por não haver nos 

autos demonstração de que tal fato tenha trazido maiores repercussões 

na esfera íntima e pessoal da parte Reclamante. Quando à repetição de 

indébito vejo devida, portanto a devolução do valor de R$104,52, conforme 

comprovantes de pagamento juntados é medida se que impõe. Ante o 

exposto, a teor do que dispõe o art. 269, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para: a) Condenar a 

reclamada a pagar o valor de R$ 104,52 (cento e quatro reais e noventa e 

dois centavos), a título de repetição do indébito já calculado em dobro, 

acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir da 

citação e b) Condenar a reclamada na obrigação de fazer de observação 

das regras contratuais firmadas entre as partes sendo cobrado o valor 

contratado de R$121,99 por mês. 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. Luciana Gomes de Freitas 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, 23 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-71.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LEMES MANDINGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010214-71.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ROBSON LEMES MANDINGA REQUERIDO: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório com respaldo no artigo 

38 da Lei 9.099/95. Decido. Prima facie, opino pelo recebimento da inicial, 

eis que preenche os requisitos do artigo 14 da Lei 9.099/95. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, a teor do artigo 355, inciso I do CPC. 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 descritas no artigo 

337 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c. 

Indenização por Danos Morais proposta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste 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. 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 Reclamante aduz 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por dívida que alega desconhecer, por não possuir 

relação jurídica com esta, afirmando que a inscrição restritiva de seu nome 

lhe ocasionou danos morais. No entanto, em contestação a Reclamada 

combateu as alegações da Reclamante e apresentou provas da existência 

de relação jurídica entre as partes, por meio de gravações de um 

atendimento entre ele e uma de suas prepostas onde o Reclamante admite 

a contratação e reconhece a dívida e a renegocia. Por outro lado, em sua 

inicial, a Reclamante se limitou a dizer que a inscrição restritiva é indevida, 

sem demonstrar o adimplemento da dívida e, a despeito da comprovada 

existência de relação jurídica entre as partes, não acabe ao juízo presumir 

que valor estava efetivamente pago. Vale dizer, o Reclamante não instruiu 

os autos com elementos suficientes para melhor análise da demanda, isto 

é, não trouxe com a inicial informações inequívocas do alegado. Assim, 

não é possível concluir que a inscrição restritiva é indevida, posto que 

ausente a prova do pagamento da dívida. Vejamos o entendimento 

jurisprudencial: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADOS ESPECIAIS TURMA RECURSAL ÚNICA 1 RECURSO INOMINADO 

N. 0046594-72.2012.811.0001 RECORRENTE: CLEUSA ALZIRA 

MONTALVAO. RECORRIDA: SANECAP – COMPANHIA DE SANEAMENTO 

DA CAPITAL. SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO – 

COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DE 

DÍVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ACORDO 

FORMALIZADO – ART. 333, I, CPC – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o art. 333, inc. I, do 
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Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de 

seu direito. 2. A inscrição do nome da consumidora nos órgãos de 

proteção ao crédito constitui exercício regular do direito, ante a não 

comprovação de pagamento do débito que a originou, inexistindo assim, o 

dever de indenizar do fornecedor. 3. Conforme mencionado na 

fundamentação da sentença recorrida: “(...) Por outro lado, a Reclamada 

traz aos autos termo de reconhecimento e parcelamento da dívida, 

assinado pela Reclamante, justamente tendo como objeto as faturas que 

seriam indevidas, ante a não prestação do serviço”. 4. A sentença que 

julgou improcedente o pedido inicial 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. 5. Recurso improvido. A 

Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em 

face ao disposto no art. 12 da Lei 1.060/50. Cuiabá. 27 de fevereiro de 

2015. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito – Relator. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 465947220128110001/2015, 

JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, Turma Recursal Única, Julgado em 

27/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015). (g.n.) Quanto ao débito, 

comprovada a relação jurídica entre as partes, não há nos autos indícios 

de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há comprovante do seu 

adimplemento, desta forma, a negativação do nome do Reclamante não só 

é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular do seu direito. 

Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de provar que os fatos 

ocorreram conforme narrado na inicial, não só para atender ao disposto 

no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, especialmente, para 

derruir a presunção que surge do conjunto probatório. Essas premissas 

forçam a reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Por fim, da 

análise de todo o conjunto probatório, resta caracterizada a litigância de 

má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração clarividente da verdade dos 

fatos, sustentando-se demanda contra a Reclamada, mesmo ausente 

qualquer tipo de lesão real ao direito supostamente afetado. Cito ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA 

ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

responsabilidade civil, segundo a teoria subjetiva, exige a comprovação de 

uma conduta antijurídica do agente (eventos damni), uma lesão efetiva (o 

dano) e a relação de causa e efeito entre uma e outra (nexo causal). 2. 

Ausente a prova de conduta antijurídica, inexiste responsabilidade civil 

pela indenização por eventuais danos. 3. A litigância de má-fé consiste na 

conduta processual eivada de deslealdade. Comprovada a malícia, deve 

ser mantida a sanção imposta. 4. Apelação cível conhecida e não provida, 

mantida a rejeição da pretensão inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 

MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, 

Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). 

Como é sabido, não há relação entre a gratuidade de justiça e a multa por 

litigância de má-fé, consoante se extrai da primeira parte do artigo 55 da 

Lei 9.099/95, que excepciona claramente o litigante de má-fé. Vejamos: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa”. (g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o 

exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, condenando a 

Reclamante em litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das 

custas do processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à 

multa de 2% (dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, 

de acordo com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 

9.099/95, com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Submeto os autos ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010328-10.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA DO ROSARIO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010328-10.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: SELMA DO ROSARIO OLIVEIRA REQUERIDO: RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos, 

etc. Conforme permite o artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 

Decido. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do CPC, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Rejeito a 

preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do processo por 

necessidade de prova pericial, posto que as provas existentes nos autos 

se mostram suficientes para a elucidação da questão. Não vislumbro 

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 das questões 

controvertidas. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c.c. Indenização por Danos Morais. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

ao Reclamante. A solução do litígio não demanda muito esforço, pois, pela 

regra do Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC), 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. Relata o Reclamante 

que seu nome foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito pela Reclamada por um débito que alega desconhecer, aduzindo 

que tal anotação restritiva lhe ocasionou danos de ordem moral. No 

entanto, em contestação, a Reclamada combateu as alegações da inicial e 

apresentou provas suficientes da existência do débito por meio de 

contrato de financiamento junto ao banco devidamente assinado pela 

Reclamante, o que demonstra a regularidade da contratação do serviço. 

Em que pese o pedido de perícia grafotécnica a mesma é desnecessária, 

pois as assinaturas acostadas nos aocntratos juntados são idênticas e 

semelhantes a todas as outras asssinaturas acostadas na inicial pela 

reclamante, portanto não há que se falar em fraude. Com relação aos 

documentos probantes apresentados pela Reclamada, colaciono recente 

julgado da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA 1 

Recurso Inominado: 0035652-70.2015.811.0002 Origem: JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI Recorrente: LETISSIA ROSA DA SILVA 

Recorrida: NATURA COSMETICOS Juíza Relatora: LAMISSE RODER 

FEGURI ALVES CORRÊA Data do Julgamento: 14/02/2017 EMENTA: 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INDÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA 

DEMANDADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE 

CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA 

RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS 

IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA 

TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE 

MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 356527020158110002/2017, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017) (g.n.). No mais, 

cumpre esclarecer que a responsabilidade pela notificação prévia do 

devedor a respeito da futura inscrição restritiva é do órgão mantenedor do 
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cadastro, não respondendo o credor pela ausência do envio da 

notificação por este órgão. Trago à colação ementa neste sentido: AÇÃO 

DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. 

CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA LEGAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

SERASA PARA FIGURAR NO PÓLO PASSIVO. Consoante documentação 

apresentada pela ré (fls. 12 e 40), que a inscrição em nome da autora foi 

feita pelo Banco Itaú (fl. 09). O SERASA é responsável para realizar a 

prévia comunicação ao devedor, conforme art. 43, § 2º, CDC. Comprovada 

a diligência nas fls. 66/68. Assim, no caso dos autos, é parte ilegítima para 

figurar no pólo passivo da presente demanda em relação ao registro 

existente em nome do autor, haja vista que a abertura do cadastro não 

ocorreu por sua própria iniciativa, mas por solicitação do credor (Banco 

Itaú S.A.), limitando-se a entidade cadastral a mera reprodução. Sentença 

mantida por seus fundamentos. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004930814, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 17/10/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004930814 RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Data de Julgamento: 

17/10/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 22/10/2014). Deste modo, não há falar em 

responsabilização da Reclamada pela alegada ausência de notificação do 

Reclamante acerca da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Portanto, comprovada a relação jurídica entre as partes, não há 

nos autos indícios de ilicitude na anotação restritiva, bem como não há 

comprovante do seu adimplemento, assim, a negativação do nome do 

Reclamante não só é legítima como agiu a Reclamada no exercício regular 

do seu direito. Nesse contexto, não se desincumbiu o Reclamante de 

provar que os fatos ocorreram conforme narrado na inicial, não só para 

atender ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, mas, 

especialmente, para derruir a presunção que surge do conjunto 

probatório. Essas premissas forçam a reconhecer a improcedência da 

pretensão autoral. Por fim, da análise de todo o conjunto probatório, resta 

caracterizada a litigância de má fé, nos termos do artigo 80, inciso II, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração 

clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a 

Reclamada, mesmo ausente qualquer tipo de lesão real ao direito 

supostamente afetado. Cito ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. CONDUTA ANTIJURÍDICA INEXISTENTE. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PRESENTE. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A responsabilidade civil, segundo a teoria 

subjetiva, exige a comprovação de uma conduta antijurídica do agente 

(eventos damni), uma lesão efetiva (o dano) e a relação de causa e efeito 

entre uma e outra (nexo causal). 2. Ausente a prova de conduta 

antijurídica, inexiste responsabilidade civil pela indenização por eventuais 

danos. 3. A litigância de má-fé consiste na conduta processual eivada de 

deslealdade. Comprovada a malícia, deve ser mantida a sanção imposta. 4. 

Apelação cível conhecida e não provida, mantida a rejeição da pretensão 

inicial. (TJ-MG - AC: 10439110033669001 MG, Relator: Caetano Levi 

Lopes, Data de Julgamento: 02/02/2016, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2016). Como é sabido, não há relação 

entre a gratuidade de justiça e a multa por litigância de má-fé, consoante 

se extrai da primeira parte do artigo 55 da Lei 9.099/95, que excepciona 

claramente o litigante de má-fé. Vejamos: “Art. 55. A sentença de primeiro 

grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, 

ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o 

recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que 

serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de 

condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. 

(g.n.) Portanto, perfeitamente cabível a multa ora aplicada. Ante o exposto, 

opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial condenando o Reclamante em 

litigância de má-fé e, por conseguinte, ao pagamento das custas do 

processo e a pagar a Reclamada o valor correspondente à multa de 2% 

(dois por cento) e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa devidamente atualizado, de acordo 

com o artigo 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95, 

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. É o projeto de sentença que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010414-15.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DE SOUZA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010414-15.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: EDISON DE SOUZA BORGES REQUERIDO: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. 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 a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro 

lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as questões de 

fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar audiência de 

instrução e julgamento para a produção de novas provas. Passa a 

analisar o mérito. Trata-se de Indenização por Danos Morais com Pedido 

de Antecipação de Tutela. Sustenta o reclamane , em síntese, que seu 

nome foi protestado indevidamente a requerimento da Reclamada, 

relatando que já efetuou integralmente o pagamento de financiamento. 

Aduz que atrasou o pagamento de duas parcelas, mas que firmou um 

acordo com a Reclamada e adimpliu o valor de R$ 10.050,95 (dez mil e 

cinquenta reais e noventa e cinco centavos) em 0505/2016, mas, apesar 

disso, alega que a Reclamada protestou seu nome na data de 06/05/2016. 

Em sede de contestação a Reclamada argumenta que o nome do 

reclamante foi a protesto por sua culpa exclusiva e que encaminhou a 

carta de anuência em 16/05/2016, alega que o dever de baixa do protesto 

é do devedor e resiste ao pleito de indenização por danos morais. Pois 

bem, apesar de toda a argumentação tecida, a Reclamada não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), vez 

que, apesar de afirmar que a culpa foi exclusiva do reclamante, somente 

comprovou que o nome do consumidor foi a protesto memso após efetuar 

acordo e cumpri com o mesmo pagando o boleto emitido para o acordo. A 

controvérsia em questão não é se a reclamada encaminhou ou não a carta 

de anuência ao reclamante, mas se levou a protesto nome de pesso em 

dias com suas obrigações. Ademais a reclamada encaminhou a carta de 

anuência somente dias após a quitação do acordo realizado. Logo, restou 

demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da Reclamada ao 

enviat o nome do Reclamante sob protesto por débito devidamente 

adimplido. Inexistente qualquer razão que justifique a manutenção de 

protesto em nome do Reclamante, o ato praticado pela Reclamada é ilícito e 

enseja sua responsabilização civil. A manutenção indevida do nome do 

Reclamante no registro de protestos por débito devidamente quitado e a 

ausência de envio do documento competente para a efetivação da baixa 

constitui falha na prestação de serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PROTESTO 

DECORRENTE DE PARCELA JÁ QUITADA. PROTESTO CAMBIAL INDEVIDO. 

SENTENÇA REFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003965498, Primeira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado em 28/05/2013, 
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Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/05/2013)” Partindo dessa 

premissa, o dano moral é in re ipsa e o nexo causal necessário é a 

manutenção indevida do protesto. No que tange ao quantum indenizatório, 

ressalto que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de 

critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao 

juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada 

caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente 

os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, a 

indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação 

capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento experimentado. 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. In casu, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa 

do Reclamante, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Isso posto, opino pela PROCEDÊNCIA dos 

pedidos iniciais para CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos 

morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Outrossim, opino pela manutenção da decisão que 

antecipou os efeitos da tutela [id. n. 10226426]. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. É o parecer, que submeto à apreciação do Excelentíssimo 

Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, conforme 

preceitua o artigo 40 Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por 

seus patronos. Luciana Gomes de Freitas 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, 27 

de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-41.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA GABRIELE BORSATO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000317-41.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ANNA GABRIELE BORSATO DE LIMA REQUERIDO: CLUB 

MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos, etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. de 

Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência 

de Natureza Antecipada proposta por Anna Gabrielle Borsato em desfavor 

de Club Mais Administradora de Cartões Ltda. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que se apresenta 

imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do 

presente litígio. In casu, a Reclamante sustenta que não contratou o 

serviço denominado Club+ Saúde Individual, enquanto, de outro lado, a 

Reclamada apresentou um documento denominado Proposta de Adesão 

ao Serviço Club+ Saúde com assinatura que alega pertencer a 

Reclamante. Entretanto, tanto dos documentos apresentados pela 

Reclamante, quanto pela Reclamada, noto dissensão nas assinaturas, 

como na CNH da Reclamante, na procuração outorgada ao seu advogado 

e nos documentos apresentados pela Reclamada. Ou seja, para que se 

resolva o conflito, imperioso constatar se as assinaturas, de fato, 

pertencem a Reclamante, isso, por meio do competente exame 

grafotécnico. Com efeito, os Juizados Especiais Cíveis não podem julgar 

ações que demandam prova complexa, em atenção ao que dispõe o art. 3º 

da Lei 9.099/95, como se vê: O Juizado Especial Cível tem competência 

para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor 

complexidade, assim consideradas(...). Aliás, nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA 

ASSINATURA DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ESTÁ ADSTRITA ÀS CAUSAS 

DE MENOR COMPLEXIDADE. 2. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A RECORRIDA 

AFIRMA NÃO POSSUIR CONTRATO DE TELEFONIA COM A EMPRESA 

RECORRENTE, MAS A RÉ TROUXE AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE 

DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS P 

ARTES. ASSIM, É IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA 

GRAFOTÉCNICA PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA 

APOSTA NO DOCUMENTO, REVELANDO-SE ADEQUADA A VALORAÇÃO 

DO JUIZ DA ORIGEM. 3. DIANTE DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO 

DE PROVA PERICIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA, 

VERIFICA-SE A COMPLEXIDADE DA MATÉRIA, QUE RESULTA NA 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS TERMOS 

DO ART. 3º E 51, II, DA LEI 9.099/95. 4. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

A SÚMULA DE JULGAMENTO SERVIRÁ DE ACÓRDÃO, A TEOR DO QUE 

DISPÕE O ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENADA A RECORRENTE AO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS, QUE RESTA SUSPENSO EM RAZÃO DA 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SEM HONORÁRIOS, EM FACE DA 

AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.(TJ-DF - ACJ: 260707520118070009 DF 

0026070-75.2011.807.0009, Relator: LEILA CURY, Data de Julgamento: 

08/05/2012, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, 

Data de Publicação: 10/05/2012, DJ-e Pág. 314) Partindo dessas 

premissas, bem como se apresentando necessária a realização de perícia 

grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura aposta nos 

documentos apresentados, outro caminho não há a não ser reconhecer 

que não se trata de demanda de menor complexidade, excluindo-se, 

portanto, a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar o 

processo. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do feito sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 3º c/c 51, II, da Lei 9.099/95. Submeto os 

autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Ana Lídia 

d o  C a r m o  R i b e i r o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_________________________________________ 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, 23 de 

fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000004-46.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO CLAUDINOR MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000004-46.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VALDOMIRO CLAUDINOR MACHADO REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos, etc. O Reclamante, embora devidamente intimado para 

audiência de conciliação, conforme se depreende evento n. 14187163 

destes autos, não compareceu ao ato, tampouco apresentou justificativa 

de ausência, consoante se observa do termo digitalizado. Sendo assim, 

preceitua o artigo 51, inciso I da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 
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comparecer a qualquer das audiências do processo”; Assim, por não ter o 

Reclamante comparecido à audiência de conciliação e nem ter 

apresentado justificativa plausível de sua ausência, opino pela EXTINÇÃO 

do presente feito, sem resolução do mérito. Diante da ausência 

injustificada do Reclamante, opino pela sua condenação ao pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado n. 28 

do FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Publique-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 Lei 

9.099/95. 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, 27 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010316-93.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010316-93.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: NADIR RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Processo: 8010316-93.2017.8.11.0086 Vistos, etc. 

Dispenso o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Prima facie, opino pelo recebimento da petição inicial eis que de acordo 

com artigo 319 do Código de Processo Civil e com o artigo 14 da Lei 

9.099/95. A presente lide comporta o julgamento antecipado do mérito, nos 

moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a 

questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, 

por outro lado, suficiente a prova documental produzida, para dirimir as 

questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz designar 

audiência de instrução e julgamento para a produção de novas provas. 

Diante da alegada falta de carência da ação em decorrência de falta de 

pedido/comprovação de esgotamento das vias administrativas, deixo de 

acolher, posto que não ser pressuposto o esgotamento das vias 

administrativas para socorro da via judicial. Quanto à preliminar de 

conexão com o proc. n. 8010315-11.2017.8.11.0086 vejo que merece 

prosperar, contudo se trata de conexão simples, onde não há identidade 

de objetos, pois se trata de diferentes inscrições no cadastro de 

inadimplentes, referentes ao mesmo contrato. Sendo assim, a conexão 

neste caso tem o condão de diminuição no valor do dano moral. 

Curiosamente a parte Reclamada pleiteia aplicação da prejudicial de mérito 

(prescrição), alegando que os débitos por ela ainda cobrados 

encontram-se prescritos, portanto, a parte Reclamante não faria jus ao 

pleito de indenizatório. Indefiro a prejudicial suscitada, primeiramente, 

porque o objeto da demanda se refere a declaração de inexistência de 

débitos e indenização pelos danos morais decorrentes de tal lançamento, 

o qual continua ativo. Ademais é cediço que nas relações de consumo o 

prazo prescricional é de 05 (cinco) anos e se inicia a partir da ciência do 

dano e de sua autoria, consoante artigo 27 do CDC. Passo a analisar o 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. 

Indenização por Danos Morais. Relata a parte Reclamante que seu nome 

foi indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela 

Reclamada referente a um débito que alega desconhecer e que isto lhe 

causou danos morais. Desta maneira, propôs a presente ação requerendo 

a declaração de inexistência do débito e indenização. Em sede de 

contestação a Reclamada não elide as pretensões da Reclamante, se 

limitando a alegar a exigibilidade do débito, afirmando ser a anotação 

restritiva legítima e a combater a existência de danos morais. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

como contrato devidamente assinado ou faturas inadimplidas, capazes de 

amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da Reclamante. 

Assinalo que a única prova produzida pela Reclamada, consistente 

exclusivamente de telas sistêmicas, não se admite como meio de afastar 

as afirmações autorais, como há muito tempo é o entendimento desta 

Corte. Os prints das telas servem como complemento quando há provas 

de um contrato vigente entre as partes, devidamente assinado, bem como 

para corroborar com a existência de outros documentos aptos a prova. 

Vejamos recentíssimo julgado da Turma Recursal desta corte quanto ao 

tema: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 

ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 

Recurso Inominado nº.: 0018523-81.2017.811.0002 Origem: Juizado 

Especial Cível do Cristo Rei Recorrente(s): VALTER RODRIGUES DA 

SILVA JUNIOR Recorrido(s): OI S/A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado 

De Moraes Data do Julgamento: 04/12/2017 E M E N T A RECURSO 

INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO EM 

SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E 

CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMANTE – TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL E SEM 

VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – 

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – RESTRIÇÕES 

POSTERIORES – SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de defesa da parte 

Recorrida se baseia em telas sistêmicas, as quais, conforme entendimento 

sedimentado pela Turma Recursal Única e também pelas Turmas 

Provisórias, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor 

probatório. Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a 

incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, 

sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, 

ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da 

relação consumerista. Diante da inexistência de provas da contratação 

dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de 

contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os 

débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis. Reconhecendo a 

inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada, 

configurando o dano moral in re ipsa (precedentes do STJ), sendo cabível 

a indenização pretendida. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 185238120178110002/2017, 

Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 

06/12/2017) (g.n.) No caso, a parte Reclamante não reconhece a dívida e 

afirma não possuir relação jurídica com a Reclamada, desta forma, 

incumbia a esta instruir sua contestação com provas irrefutáveis da 

existência da relação contratual, obrigação da qual não se desvencilhou. 

Portanto, a Reclamada não se desincumbiu do encargo probatório que lhe 

tocava (CPC, art. 373, II), vez que não apresentou prova capaz de 

demonstrar a existência e licitude do débito que pudesse ensejar a 

inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 

Logo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da 

Reclamada ao inscrever o nome da Reclamante no cadastro de proteção 

ao crédito por débito que não foi comprovado ser de sua 

responsabilidade. O apontamento do nome da parte Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito por débito indevido constitui falha na 

prestação do serviço e enseja a responsabilização civil objetiva da 

Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe o 

seguinte: “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”. 

O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal necessário é a negativação. A 

negativação indevida em cadastros de inadimplentes provoca o direito à 
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indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos 

prejuízos suportados. No que concerne ao quantum indenizatório, ressalto 

que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais 

e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da Reclamante, tndo em vista a conexão das 

ações, refletindo no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita e, ainda, em consonância com o atual 

entendimento da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, 

consoante se extrai do recente julgado abaixo transcrito: ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA 

EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. CONTRATAÇÃO 

MEDIANTE FRAUDE. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO INDEVIDAMENTE 

NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA AUTORA 

IMPROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. A empresa que 

permite que terceiros contratem em nome do consumidor, mediante fraude, 

e insere o nome deste em órgão de proteção ao crédito, em razão do não 

pagamento da fatura, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a 

título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Reduz-se o valor da 

indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade. (...) (...) Ante o exposto, conheço do 

recurso interposto pela Promovida lhe dou parcial provimento e reduzo o 

valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Também conheço do recurso interposto pela Promovente, mas 

nego-lhe provimento e a condeno ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação. (TJMT – Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. RI 0010496-51-2015.811.0044, Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, data de Julgamento: 17 de março de 2017). (g.n.). Ante o exposto, 

opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR inexistente o 

débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a Reclamada a 

pagar a Reclamante a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 16 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010068-98.2015.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO FURLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010068-98.2015.8.11.0086 

REQUERENTE: GILBERTO FURLIN REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. Em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95, dispenso o relatório. Decido. Por não haver 

vícios que possam obstar o regular prosseguimento do feito, preparado 

está o processo para julgamento antecipado do mérito, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória, consoante preceitua o inciso I, do artigo 

355 do Código de Processo Civil. O caso versado nos autos não 

apresenta complexidade suficiente a afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam, na espécie, nenhuma 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 questão controvertida. 

Trata-se de Ação de Ressarcimento de Valores formulada por Gilberto 

Furlin em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

O Reclamante propôs a presente ação sustentando, em síntese, que é 

credor da Reclamada da quantia de R$ 29.318,11 (vinte e nove mil 

trezentos e dezoito reais e onze centavos) referente à implantação de 

rede em sua propriedade rural. Que, em carta, a Reclamada informou que 

o custo da execução da obra deveria correr por conta do Reclamante com 

posterior ressarcimento, o que não ocorreu. Em sede de contestação a 

Reclamada alegou inexigibilidade da dívida em razão de questões 

suspensivas referentes ao prazo de carência para que a concessionária 

viesse a atender a ligação sem ônus para o consumidor. Aduz que o 

Despacho n. 726/2013 da ANEEL definiu novo prazo limite para 

atendimento de metas de universalização e que nos casos dos municípios 

de Mato Grosso o ano limite de universalização rural é 2017 e que o 

Reclamante deveria aguardar o prazo assinalado. Pois bem, pela dinâmica 

de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do 

Código de Processo Civil, 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. Os autos versam sobre o direito do Reclamante em 

reaver a quantia despendida com a implantação da rede de energia em 

sua fazenda, direito este embasado pelos diversos documentos que 

acompanham a vestibular dando conta da realização do serviço e das 

despesas suportadas. O pedido é procedente, pois o prazo limite alegado 

pela concessionária já se esvaiu, considerando que tal prazo era o ano de 

2017, conforme o citado Despacho 726/2013 da ANEEL. Desta forma, 

impõe-se à Reclamada a obrigação de ressarcir o Reclamante o valor 

investido na construção da rede de energia. Cito julgado desta Corte no 

mesmo sentido: AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONSTRUÇÃO DE REDE DE 

ENERGIA ELÉTRICA POR PARTICULAR, EM SUA PROPRIEDADE RURAL - 

COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO -PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL LUZ PARA 

TODOS - DIREITO RECONHECIDO PELA EMPRESA DE ENERGIA ELÉTRICA - 

VERBA HONORÁRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A não 

comprovação de que o consumidor deixou de preencher os requisitos 

exigidos pelo programa federal “luz para todos”, aliado ao reconhecimento 

pela própria empresa de energia elétrica, quanto ao direito vindicado, 

induzem a procedência da ação de ressarcimento pela construção, por 

particular, da rede de energia elétrica em sua propriedade rural. Os 

honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros do art. 20, 

parágrafo 3º, do CPC, de modo a reconhecer a qualidade do trabalho 

profissional. (Ap 75405/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2009, Publicado no DJE 19/10/2009). 

(TJ-MT - APL: 00754055020098110000 75405/2009, Relator: DES. 

GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 07/10/2009, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2009) (g.n.) Evidencia-se que 

os fatos narrados na exordial são fidedignos, pois o Reclamante fez prova 

cabal de suas alegações, ao passo que a Reclamada descurou-se de 
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demonstrar fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito dele, 

não se desincumbindo de seu ônus conforme o artigo 373, inciso II, co 

CPC. Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para 

condenar a Reclamada a ressarcir o Reclamante o valor de R$ 29.318,11 

(vinte e nove mil trezentos e dezoito reais e onze centavos), corrigido 

monetariamente pelo IPCA/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a 

contar da data da constituição da mora, qual seja, 01/01/2018, com 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito Juizado 

Especial Cível para homologação conforme preceitua o artigo 40 Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes. Ana Lídia do Carmo Ribeiro 

J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

_____________________________ 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-19.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS OAB - MT0017714A-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)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010211-19.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: ABIMAEL BARBOSA RIBEIRO REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Preliminar Da Necessidade de Perícia Rejeito a preliminar de incompetência 

de juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, 

posto que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. Mérito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Noticia a Reclamante, em síntese, 

que é titular da Unidade Consumidora nº 2001861-0; que no dia 01/12/2016 

observou a oscilação e falha na rede elétrica por um período de cerca de 

15 (quinze) horas consecutivas; pelo que pleiteia indenização por danos 

morais pela falha na prestação dos serviços. Em sede de defesa a 

Reclamada reconhece a ocorrência da falha na rede elétrica, todavia, 

alega que o serviço foi realizado em tempo hábil, ou seja, em menos de 24 

horas, não configurando assim danos morais ou qualquer outro prejuízo à 

parte reclamante Analisando o conjunto probatório elencado nos autos 

bem como a alegações das partes, verifico que a parte reclamante tem 

razão quanto à sua pretensão. Não há nenhum documento ofertado pela 

instituição promovida capaz de desconstituir, extinguir ou modificar o 

direito autoral. A reclamada confessa que a reclamante entrou em contato 

com a empresa questionando a falta de energia, no entanto, somente veio 

a solucionar o problema quando a requerente pessoalmente compareceu 

em sua unidade requisitando a solução do problema, deixando assim a 

requerente por mais de 15 horas sem energia, serviço considerado 

essencial, ainda mais tendo em vista a nossa situação atual de 

dependência da mesma para as tarefas corriqueiras e cotidianas. Em 

contrapartida, a reclamante anexa aos autos os diversos protocolos de 

reclamação, sendo que a empresa reclamada nada aduz quanto a eles. 

Os fatos alegados são, respectivamente, impeditivos e extintivos do direito 

da parte autora, sendo ônus do reclamado comprovar que não houve 

falha na prestação dos serviços. Sabe-se que o fornecimento de energia 

elétrica é essencial e indispensáveis à manutenção da vida, devendo o 

seu fornecimento ser contínuo. Estando a reclamante em dia com suas 

faturas não há como se considerar razoável o prazo de 15 horas sem o 

fornecimento de energia, principalmente por ter causado prejuízos às 

atividades corriqueiras da família da parte requerente. Além o art. 176, da 

Res. 414 da Aneel é clara em seu §1º: § 1o Constatada a suspensão 

indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a 

religação da unidade consumidora, sem ônus para o consumidor, em até 4 

(quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que 

esta ocorra, e creditar-lhe, conforme disposto nos arts. 151 e 152, o valor 

correspondente. Esse é o entendimento que tem prevalecido na 

jurisprudência: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível Nº 

0075734-49.2015.811.0001 Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: Gasparino Gonçalves dos Santos Recorrido: Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A. EMENTA RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. 

PROTOCOLOS NÃO CONTESTADOS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE AUSÊNCIA 

DE DIALETICIDADE REJEITADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez concedido o benefício da 

gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe ao impugnante o 

ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não 

havendo comprovação nos autos de que a parte recorrente possui 

condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer a 

presunção de pobreza invocada e acolhida. A energia elétrica é 

considerada, nos dias atuais, um bem essencial e a suspensão no 

fornecimentoprovoca dano moral ipso facto, pois o abalo psíquico supera 

a simples órbita do aborrecimento rotineiro. Concessionária de energia que 

impugnou os protocolos de atendimento indicados pelo consumidor na 

petição inicial. Recurso parcialmente provido. RELATÓRIO Trata-se de 

ação de indenização por danos morais em que a parte requerente alega 

ter ficado 13 horas sem o serviço de energia, por culpa exclusiva da 

empresa requerida, que suspendeu o fornecimento do serviço essencial, 

mesmo inexistindo débito pendente de pagamento. Aduz que contatou a 

parte requerida em duas oportunidades, conforme protocolos de 

atendimento 29218295 e 29227498, para que o serviço fosse 

restabelecido. A parte requerida, em sua defesa, sustentou que não 

houve interrupção do serviço na unidade consumidora de titularidade da 

parte requerente. A sentença julgou improcedente o pedido formulado na 

inicial, sob o argumento que não foi provada a suspensão do serviço pelo 

consumidor. Nas razões do recurso a parte requerente alega que deve 

ser aplicada a inversão do ônus da prova, tendo em vista que os 

protocolos de atendimento não foram impugnados pela parte requerida. A 

parte requerida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em sede 

de preliminar, pelo seu não conhecimento em razão da ausência de 

dialeticidade. No mérito requer a manutenção da sentença. É, em síntese, o 

relatório. VOTO Egrégia Turma: Preliminar - Da dialeticidade recursal A 

parte requerida alega que a parte requerente faz abordagem genérica, 

deixando de demonstrar de modo objetivo, direto, específico, os motivos 

da oposição à sentença. Porém, resta evidenciado que as razões 

recursais estão associadas aos fundamentos da sentença. Rejeito, pois, a 

preliminar arguida. MÉRITO Como relatado, a parte requerente pleiteia ser 

indenizada pelos danos morais que suportou, em razão de ter ficado 13 

horas com o serviço de energia elétrica suspenso em sua residência, 

mesmo estando com todas as faturas quitadas. A parte requerida, em sua 

defesa, argumenta que não houve a suspensão alegada. Contudo, verifico 

que para comprovar suas alegações a parte requerente apresentou 02 

(dois) protocolos de atendimento – 29218295 e 29227498 – os quais não 

foram impugnados especificamente pela parte requerida (artigo 341, 

CPC/2015). Assim, entendo que ao caso aplica-se a inversão do ônus da 

prova, pois diante do conjunto probatório apresentado pelo consumidor 

era dever da concessionária requerida impugnar de forma contundente 

todas as provas apresentadas, ônus do qual não se desincumbiu. 
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Destarte, tenho como verossímil a alegação da parte requerente de que o 

serviço de energia elétrica ficou indevidamente suspenso em sua 

residência, haja vista que os documentos juntados no evento 01 

comprovam que ela estava em dia com o pagamento das faturas. Em se 

tratando de serviço essencial, como no caso da energia elétrica, tenho 

que a falta do serviço por 13 horas não pode ser considerada como mero 

aborrecimento cotidiano, principalmente em nesta capital, onde a 

temperatura, em regra, é sabidamente elevada. Reconhecida a falha na 

prestação do serviço que causou prejuízos morais à parte recorrente, 

resta quantificar a indenização. O montante da indenização, por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

parte recorrida não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera 

psíquica da parte recorrente, decorrente da suspensão do serviço de 

energia pode ser classificada como moderada, se comparada a outras 

adversidades. A parte recorrida é, sabidamente, uma empresa de grande 

porte. Feitas as ponderações supra, considero adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo 

exposto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a parte 

recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados 

da citação. Sem honorários. É como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de 

Direito/Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

757344920158110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 11/10/2016) APELAÇÃO CÍVEL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE MANTER O SERVIÇO ADEQUADO. DIREITOS 

BÁSICOS DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE OU DA 

PERMANÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. 

QUEDA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. A concessionária tem o dever legal de 

manter o fornecimento de energia elétrica de forma contínua e adequada, 

em observância às normas regulamentares de prestabilidade, sob pena de 

responder pelos danos oriundos da má prestação de seus serviços, nos 

termos dos arts. 20, § 2º e 22, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. A norma que regulamenta a prestação do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, disposta no art. 176, inciso I, da 

Resolução nº 414/2010 da ANEEL, determina que, na hipótese dos autos, 

a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo máximo de 24 

horas, o que foi descumprido no caso concreto, visto que o Autor ficou 

mais de 72 horas sem energia elétrica. Portanto, está caracterizada a 

inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica prestado, o 

que, por si só, causa danos ao consumidor, em razão da privação de 

serviço público essencial, sujeito ao princípio da continuidade, por 

indispensável ao atendimento das necessidades básicas da vida privada, 

social e urbana. A determinação do valor da indenização, sendo a lei 

omissa a esse respeito (art. 4º da LINDB), regula-se a partir de 

parâmetros monetários adotados pela jurisprudência, bem como de acordo 

princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. O valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, corrigido monetariamente 

pelo IGP-M a partir desta decisão, com fulcro na Súmula nº 362 do STJ, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do evento 

danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, em consonância com o art. 

398 do Código Civil atende aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação 

Cível Nº 70069729580, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rinez da Trindade, Julgado em 15/09/2016) O dano moral é in re 

ipsa, e o nexo causal necessário é a falha na prestação dos serviços pela 

empresa reclamada que demorou mais de 03 dias para restabelecer o 

fornecimento de energia na residência da reclamante. No que tange ao 

quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano moral à vista 

da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Com relação 

aos danos materiais opino pela improcedência destes. Não há nos autos 

nenhum documento que coprove a perda material sofrida pela parte 

reclamante, nem comprovantes de pagamentos ou outro meio de prova. 

Assim, não há que se falar em condenação pelos danos materiais. 

Portanto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido CONDENAR a 

reclamada ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a 

título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE 

BARROS NETTO Juiz de Direito
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ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000237-77.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: JANISLEY BROETTO ALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado. 

Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, 

§2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Mérito. No 

caso, 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 Novo 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Noticia a Reclamante, em síntese, que recebe os serviços de 

energia elétrica prestados pela Reclamada; quem embora se encontrasse 

adimplente com as faturas de consumo, foi surpreendida com a 

suspensão do fornecimento energia elétrica. Para que se configure o dano 

moral, será imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de 

um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade 

entre o dano e o comportamento do agente. Analisando os autos, não 

restou comprovada a ocorrência de ato ilícito, vez que não foi 

demonstrada pela parte Reclamante a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica, quando a ela incumbia o ônus da prova, conforme 

preleciona o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Em que se pese a 

existência de relação de consumo, cabe consignar que a inversão do 

ônus da prova não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima 
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demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança 

das alegações (CDC, art. 6º, inciso VIII), o que não ocorre no presente 

caso, mormente ante à impossibilidade da Ré em apresentar provas de 

conteúdo negativo, que por sua natureza são insuscetíveis de 

transferência. Portanto, entendo que não ficou demonstrada a prática de 

ato ilícito pela Reclamada, estando, assim, ausentes os pressupostos 

caracterizadores da responsabilidade civil. Não há que se falar em dano 

se não há conduta ilícita. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Luciana Gomes de 

Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010505-08.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO ANTONIO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO)

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010505-08.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: REGINALDO ANTONIO PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que não há necessidade de produção de prova em audiência. 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 301 do Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da 

controvérsia posta. Trata-se de Reclamação c/c com danos morais e 

lucros cessantes. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 300 e 302 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Sustenta o Reclamante que precisou da instalação de 6 Unidades 

Consumidoras em empreendimento seu, casas para aluguel, foi informado 

que deveria apresentar os laudos técnicos de instalação mais o 

pagamento de R$ 13.778,84 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais e 

oitenta e quatro centavos), ficando a ré responsável pelo valor de R$ 

3.182,01 (três mil, cento e oitenta e dois reais e um centavo) somando um 

total de R$ 16.960,85 (dezesseis mil, novecentos e sessenta reais e 

oitenta e cinco centavos), contudo até o momento a instalação não foi 

realizada. Desta forma, propôs a presente reclamação para que a 

Reclamada seja compelida a instalar as UC's, ressarcir os lucros 

cessantes mais danos morais. Em sede de contestação a Reclamada 

alega que o reclamante não pagou a sua cota participação de R$ 

13.778,84 (treze mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro 

centavos) condição para início das obras. Desta forma tenho que pela 

leitura dos documentos acostados aos autos não há qualquer 

comprovante de pagamento da contraprestação, e que o contrato de 

instalação das UC's é claro quanto a necessidade de pagamento desta 

contraprestação para início das obras, portanto não merece acolhida as 

pretensões do autor, visto que não cumpriu com seus deveres no acordo. 

Além, tal fundamentação é sustentada pelos arts. 17, § único, 43 e 

parágrafos, 44, V e 48 § 1°, § 5°, da Resolução n. 414 da Aneel, os quais 

versam sobre a responsabilidade financeira de custeio de obras de maior 

dimensão com mais de uma unidade consumidora como é o caso em tela. 

Corroborando com o entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA 

ELÉTRICA. FORNECIMENTO. INFRAESTRUTURA. UNIDADE CONSUMIDORA. 

DEMANDA DE ENERGIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 

REJEITADA. ANEEL. LEI N. 10.438/2002. RESOLUÇÃO 223/2003. 

RESOLUÇÃO 414/2010. EMPREENDIMENTO DE NATUREZA COMERCIAL 

COM MÚLTIPLAS UNIDADES. 1. Trata-se de apelação interposta contra a 

sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que visavam a 

determinação de que a ré arcasse com os custos das intervenções 

necessárias ao fornecimento definitivo de energia elétrica para o 

empreendimento da apelante. 2. Sabe-se que o direito processual civil é 

orientado pelo princípio do livre convencimento motivado do magistrado, o 

que lhe permite, enquanto destinatário da instrução probatória, determinar 

a realização das provas que entender necessárias à sua convicção. 

Nesse sentido, encontrando-se seguro, pode o magistrado prescindir de 

provas que entenda e que se mostrem de fato desnecessárias, sem que 

isso configure cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. A 

Resolução Normativa n.º 414/2010, ratificando o que já previa a Resolução 

nº 223/2003, editada com o propósito de estabelecer as condições gerais 

de fornecimento de energia elétrica de forma atualizada e consolidada, 

dispõe que ?a distribuidora deve atender, gratuitamente, à solicitação de 

fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda 

não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, 

observadas as especificações técnicas do caso concreto. 4. Ocorre que 

o artigo 4º da norma regulamentar exige que a concessionária classifique 

a unidade consumidora de acordo com a atividade nela exercida e a 

finalidade da energia utilizada. Verificada a classificação comercial do 

empreendimento e a sua localização relacionada ao plano de organização 

de Brasília, a demanda de energia a ser considerada supera o limite de 

50kw, afastando, por completo, a incidência das normas que impõem a 

execução das intervenções às custas da concessionária. 5. Recurso 

conhec ido  e  desprov ido .  Pre l im inar  re je i tada .  (TJ -DF 

07017178720178070018 DF 0701717-87.2017.8.07.0018, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/07/2017, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/07/2017 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da 

pretensão, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto este 

projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial 

Cível para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. 

Publicada no Projudi. Luciana Gomes de Freitas 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, 26 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010024-45.2016.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO LUNARDI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010024-45.2016.8.11.0086 

REQUERENTE: JOAO ANTONIO LUNARDI REQUERIDO: LATAM AIRLINES 

GROUP S/A Vistos, etc. Dispenso o relatório com fundamento no artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Não havendo vício que possa obstar o regular 
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prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado do mérito, posto que as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. De 

início, opino pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada 

pela Reclamada, pois a cia aérea responde pelos danos causados ao 

consumidor, vez que vendeu o serviço e foi responsável pela reserva do 

voo, além de supostamente ter recebido os valores, porque debitados no 

cartão de crédito. Desta forma, caracterizada está a legitimidade ativa da 

Reclamada para figurar na polaridade passiva da presente ação. Passo a 

analisar o mérito. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e 

Morais. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que assiste razão à parte Reclamante. 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 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 (art. 373, I e II do CPC. 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. Que adquiriu 

passagens junto à reclamada para Bariloche na Argentina, contudo no voo 

de volta foi surpreendido com o cancelamento de seu voo, ao que 

atendente da reclamada sugeriu a compra de novas passagens com vista 

não perder as demais conexões, contudo somente um cartão de crédito 

do autor foi autoriza não completando a compra, contudo os atendentes 

não conseguiram realizar o estorno da metade do valor da passagem à 

passado em seu cartão tendo o autor que arcar com os custos sem nem 

ao menos usufruir do voo, visto que somente embarcou em próximo voo 

da cia perdendo todas as suas conexões, assim ingressa com a presente 

ação de indenização por danos materiais para repetição de indébito e 

indenização por danos morais. De outro lado, a Reclamada trouxe apenas 

alegações destituídas de provas, alegando ausência de responsabilidade 

por culpa de terceiros e combate a existência de danos morais. Desta 

forma, a Reclamada não trouxe elementos de prova que retirem a validade 

das alegações e documentos juntados na inicial. Logo, sendo a 

responsabilidade da Reclamada objetiva, in re ipsa, ou seja, comprova-se 

pela força dos próprios fatos e independe de demonstração da extensão 

dos prejuízos, só não cabendo a responsabilização quando se provar que 

não existiu o defeito alegado, ou que culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, conforme art. 14, § 3º, I e II do CDC, o que não ocorreu. Colaciono 

julgado nesse sentido: EMENTA CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO 

DE IDA DE VIAGEM INTERNACIONAL. REALOCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM 

VOO DO DIA SEGUINTE. PERDA DE UM DIA DE DIÁRIA EM HOTEL 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1 Respondem pelos danos suportados pelo consumidor todos 

os fornecedores que concorreram para o evento danoso, nos termos do 

parágrafo único do artigo 7º do CDC, e os que integram a cadeia de 

fornecimento. Assim, a empresa administradora do programa de 

fidelização através de acumulo de milhas responde, solidariamente, pelos 

prejuízos dos consumidores que adquiriram o serviço mediante sua 

intermediação, não havendo que se falar, também, em fato de terceiro. 2 

Cancelamento de vôo de ida de viagem internacional com realocação do 

passageiro para outro vôo com partida no dia seguinte, ocasionando 

atraso de mais de 24 horas na viagem previamente programada e perda 

de um dia de diária em hotel, enseja indenização por danos morais. 3- Se o 

consumidor, devido ao cancelamento do vôo, deixou de usufruir uma diária 

de hotel, previamente reservado, é devido o ressarcimento desse valor. 4 

- O valor da indenização de R$ 4.000,00 mostra-se justo e razoável ao 

seu fim e adequado às circunstâncias do caso em exame. 5 PRELIMINAR 

REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6 Recorrente 

condenada a pagar custas processuais. Deixo de condenar em 

honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. 7 - Sentença 

mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 

(TJ DF RI 07034613120148070016, Terceira Turma Recursal. Relator: Asiel 

Henrique de Souza. Data de Julgamento: 28 de abril de 2015. Data de 

Publicação: 06/05/2015) (g.n.) Essas premissas forçam reconhecer a 

procedência dos pedidos de danos materiais e morais formulados. Assim, 

restando evidenciada a conduta ilícita praticada pela Reclamada, impõe-se 

a condenação para recompor os danos materiais suportados pelo 

Reclamante na quantia total de R$3.380,00 (três mil trezentos e oitenta 

reais), já calculada em dobro, referente ao valor pago por passagem não 

usufruída e adquirida por culpa exclusiva da reclamada, conforme 

documento apresentado. Quanto ao pedido de danos morais, é de fácil 

constatação os transtornos experimentados pela parte Reclamante, que 

ultrapassaram em muito a linha do mero aborrecimento, nesse passo, 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). 

Portanto, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa 

indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 

(sete mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

Reclamante, refletindo no patrimônio das Reclamadas de modo a evitar a 

que casos semelhantes ocorrem. Ante o exposto, opino pela 

PROCEDÊNCIA das pretensões contidas na inicial para o fim de 

CONDENAR as Reclamadas a, solidariamente, pagarem a Reclamante o 

valor de R$ 3.380,00 (três mil trezentos e oitenta reais),, referente ao dano 

material, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da propositura 

da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da data do 

desembolso e CONDENAR as Reclamadas, de forma solidária, a pagarem 

a Reclamante a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de 

indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m., contados da citação, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto este projeto de sentença ao Excelentíssimo juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes 

por seus patronos. Sentença Publicada no sistema. Luciana Gomes de 

Freitas 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, 24 de fevereiro de 2018 CASSIO LEITE 

DE BARROS NETTO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-86.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO OAB - MT0013390A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT0004917A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010019-86.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA REQUERIDO: SICREDI 

CENTRO NORTE Vistos, etc... Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Noticia a parte autora que encerrou sua conta com o Reclamado no ano de 

2003, que falando com gerente da Ré, foi informado que somente 

precisaria deixar a conta sem movimentação e que a mesma seria 

encerrada, contudo, quase 13 (treze) após teve seu nome negativado 
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pela ré por dívida em aberto em razão desta mesma conta que acreditara 

estar cancelada. Entrando, em contato com a reclamada novamente foi 

informado que a mesma seria cancelada e retirada a restrição de seu 

nome, ocorre que tal fato nunca aconteceu. Requer assim a declaração de 

inexistência de débito, além de indenização por danos morais. A 

Reclamada em contestação alega o reclamante jamais formalizou o 

encerramento da conta ou a retirada da cota participação, portanto sua 

conta permanece ativa até o momento, gerando encargos. Pois bem, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil (art. 373, I e II do CPC) 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. 

Partindo deste pressuposto, verifico que as alegações da Reclamada não 

subsistem, pois não coligiu prova alguma de que o valor objeto da 

inscrição restritiva seja devido, deixando de apresentar documentos, 

capazes de amparar as suas alegações e constatar a inadimplência da 

Reclamante. Assinalo que a reclamada não juntou nenhuma prova de que 

a conta em questão não se encontra inativa, como extrato de 

movimentação, contratos de empréstimos ou outros documentos capazes 

de confrontar o alegado pelo autor. Além o autor alega que tentou por 

duas vezes cancelar a conta junto à reclamada e a mesma não procedeu 

a sua requisição. Ademais, a conta em questão está sem movimentação 

há mais de 10 anos, ou seja, se trata de conta inativa, a cobrança que 

gerou a negativação não advém de uso da conta como movimentação, 

empréstimos, uso de limite ou cartões, e sim de taxas administrativas de 

manutenção de conta. A conta que por sua vez não é movimentada por 

mais de 10 anos, e mesmo assim a ré continuou a cobrar pela manutenção 

da mesma. Conduta indevida, visto que cobra uma contraprestação do 

consumidor sem a efetiva utilização do serviço, prática vedada de acordo 

com o art. 39, V do CDC. Assim, verifica-se que a reclamada agiu 

ilicitamente ao efetuar cobranças por dívida decorrente de tarifas e 

encargos gerados sobre conta inativa, restando patente a falha na 

prestação do serviço, passível de indenização, conforme disposto no art. 

14 do CDC. Corroborando: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCLUSÃO NOS 

CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESPESAS DE 

MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE INATIVA. AUSÊNCIA DE 

COBRANÇA OU NOTIFICAÇÃO. DERESPEITO A BOA-FÉ OBEJTIVA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA INSTÂNCIA 

INFERIOR. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. 

APLICAÇÃO DO ART. 405, DO CC. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 362 

DO STJ. 1. Ao inscrever o nome do consumidor nos cadastros dos órgãos 

de proteção ao crédito sem qualquer notificação, quando há plena ciência 

de que, apesar de não formalmente cancelada, a conta-corrente estava 

inativa há quase um ano, a instituição financeira age de forma abusiva, em 

afronta ao princípio da boa-fé objetiva. 2. Abusiva a negativação, resta 

configurado o dano moral, que, nesta hipótese, dispensa a comprovação 

de efetivo prejuízo, uma vez que a responsabilidade civil opera-se in re 

ipsa. 3. À míngua de critérios estritamente objetivos definidos em lei para a 

fixação da indenização por dano moral, o valor arbitrado pelo juiz a quo, 

quando não seja vil ou exorbitante, deve ser mantido. 4. O arbitramento da 

indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando 

as peculiaridades do caso em concreto, atende aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Tratando-se de responsabilidade 

contratual os juros moratórios devem fluir a partir da citação (Art. 405, do 

CC). 6. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide 

desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-PE - APL: 2319742 

PE, Relator: Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 

27/09/2014, 1º Câmara Extraordinária Cível ,  Data de 

Publicação:02/10/2014)” “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. 

BANCO. CONTA INATIVA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXAS APÓS 6 

MESES DE INATIVIDADE E SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ABUSIVIDADE. 

ILEGALIDADE DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE NA NEGATIVAÇÃO. DANOS 

MORAIS EXISTENTES. VALOR DE R$ 3.000,00 FIXADO CONSOANTE AOS 

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. A tarifa de manutenção de conta corrente 

corresponde à contraprestação de serviços prestados pelo Banco. A 

conta inativa foge deste escopo, uma vez que inexiste a contraprestação 

a ser remunerada. 2. A inatividade da conta corrente, pelo prazo superior 

a 6 (seis) meses, indica o desinteresse do correntista na continuidade do 

contrato bancário, como bem assinalava o BACEN em sua Resolução 

2.025 de 1993. Neste momento, em nome da lealdade e boa-fé contratual, 

devem os bancos providenciar a notificação ao cliente da inatividade da 

conta, para o seu posterior encerramento. 3. Neste sentido, a FEBRABAN 

(Federação Brasileira de Bancos) orienta aos seus afiliados que, se uma 

conta corrente ficar sem movimentação espontânea - aquela realizada ou 

comandada pelo correntista para depósitos, saques, débitos e 

transferências, o banco deve tomar algumas providências: 1) ao verificar 

que uma conta está sem movimentação espontânea por noventa dias, 

deverá emitir um aviso sobre essa situação, informando que, 

independente desse fato, a cobrança de tarifa de manutenção permanece; 

2) No mesmo aviso, deverá informar também que, caso a conta 

permaneça inativa por seis meses, poderá ser encerrada; 3) Após enviar 

o comunicado, se a cobrança da tarifa de manutenção for gerar saldo 

devedor, o banco deve suspendê-la; 4) As contas inativas por mais de 

seis meses podem ser encerradas por opção do banco; 5) Se o banco 

optar pelo encerramento da conta, deverá informar o correntista trinta dias 

antes de completar o sexto mês de inatividade; 6) A partir do sexto mês 

sem movimentação espontânea, ainda que o banco não opte por encerrar 

a conta, não deverá cobrar tarifas e encargos sobre o saldo devedor. 4. 

A jurisprudência tem enfrentado o assunto: 1) "Age de forma negligente a 

empresa prestadora de serviços que, sem tomar as cautelas necessárias, 

lança tarifas e cobrança de juros em conta-corrente de cliente inativa há 

mais de seis meses, em inobservância a Resolução nº 2.025 do BACEN e, 

ainda, procede ao envio de dados de seu cliente aos cadastros de 

inadimplentes, sem proceder à prévia notificação. Isso porque, ainda que 

fosse afastada a responsabilidade objetiva, a fornecedora de serviços 

tem que assumir o risco do negócio. Presentes os requisitos delineados no 

artigo 186 do Código Civil surge o dever de indenizar. Não é necessária a 

realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em 

vista que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida 

caracteriza o dano moral puro." (TJMS. Apelação Cível 2008.005588-9 - 3ª 

Turma Cível - Rel. Des. Oswaldo Rodrigues de Melo. Julgamento: 

29.01.2009). 2) "Com respaldo no princípio da boa-fé contratual e o Código 

Consumerista, reputa-se indevida a cobrança de tarifas bancárias de 

manutenção de conta-corrente após a sua efetiva inatividade, ainda que 

não se tenha formalizado por escrito o encerramento da conta." (TJMS. 

Apelação Cível 2008.015446-2 - 4ª Turma Cível - Rel. Des. Rêmolo 

Letteriello. Julgamento: 09.09.2008). 3) "CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. INATIVIDADE DE CONTA-CORRENTE POR PERÍODO 

SIGNIFICATIVO. COBRANÇA DE TARIFAS. NEGATIVAÇÃO DO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL. CARACTERIZADO. VALOR. 1. As opções 

realizadas pelo correntista, quando da celebração dos contratos, devem 

ser avaliadas com cautela, considerando-se a mitigação de sua 

liberalidade em contratar. 2. A cobrança de tarifa pela manutenção de 

conta-corrente só se justifica pela efetiva utilização da conta pelo cliente, 

em que haja contraprestação de serviços pelo Banco, sob pena de se dar 

azo ao enriquecimento ilícito da instituição financeira. 3. Dessa forma, com 

respaldo no princípio da boa-fé contratual e o Código Consumerista, 

reputa-se indevida a cobrança de tarifas bancárias de manutenção de 

conta-corrente após a sua efetiva inatividade, ainda que não se tenha 

formalizado por escrito o encerramento da conta. 4. No que concerne ao 

quantum indenizatório a título de danos morais, mostra-se indispensável 

que o valor fixado atenda ao binômio reparação-prevenção. Além de 

reparar o dano, deve-se sopesar as circunstâncias do caso, o grau de 

culpa dos envolvidos, a consequência, bem como a extensão do ato ilícito 

praticado. 5. Apelo do Autor provido. Sentença reformada." (TJ-DF; Rec. 

2005.01.1.120724-6; Ac. 307.447; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Flavio 

Rostirola; DJDFTE 02.06.2008; Pág. 44). 5. A cobrança da taxa de 

manutenção além do sexto mês da inatividade da conta-corrente e sem 

prévia comunicação se apresenta ilegítima e sua negativação é ilegal. 6. O 

valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade. 7. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com Súmula de 

julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre a condenação. 

(Processo nº 2012.03.1.031184-9 (680320), 1ª Turma Recursal dos 
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Juizados Especiais Cíveis e Criminais/DF, Rel. Flávio Fernando Almeida da 

Fonseca. maioria, DJe 04.06.2013)” Portanto, a Reclamada não se 

desincumbiu do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez 

que não apresentou prova capaz de demonstrar a existência e licitude do 

débito que pudesse ensejar a inscrição do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito. Logo, restou demonstrada a falha na 

prestação de serviços por parte da Reclamada ao inscrever o nome da 

Reclamante no cadastro de proteção ao crédito por débito que não foi 

comprovado ser de sua responsabilidade. O apontamento do nome da 

parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido 

constitui falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização civil 

objetiva da Reclamada. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor 

dispõe o seguinte: “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”. O dano moral é in re ipsa, e o nexo causal 

necessário é a negativação. A negativação indevida em cadastros de 

inadimplentes provoca o direito à indenização por danos morais, sendo 

desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados. No que 

concerne ao quantum indenizatório, ressalto que para a fixação do dano 

moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o 

seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, 

atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Desta maneira, 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 cometer 

ilícitos desta natureza. In casu, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da Reclamante, refletindo 

no patrimônio da Reclamada de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão para DECLARAR 

inexistente o débito objeto da inscrição restritiva e para CONDENAR a 

Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais, 

a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo 

índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

desde o evento danoso, com resolução do mérito a teor do disposto no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes por seus patronos. Luciana 

Gomes de Freitas 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, 25 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010378-98.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO DONATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES OAB - MT0009641A (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)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Observa-se que a parte reclamada 

apresentou recurso, o qual é tempestivo e encontra-se devidamente 

preparado (Ids. 11935262 e 11935269), motivo pelo qual encaminho o feito 

ao setor de cumprimento para que intime a parte recorrida, na pessoa de 

sua advogada, a apresentar contrarrazões recursais, no prazo de 10 

(dez) dias. Decorrido o prazo supra, encaminhem-se os autos conclusos 

para apreciação do recurso. O referido é verdade e dou fé. Nova 

Xavantina / MT, 27 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010054-74.2017.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

TIARAJU CEREAIS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO CARLOS CARDOSO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Nos termos do Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Tendo em vista que a tentativa de penhora 

on-line restou infrutífera (Id. 11946827), encaminho o feito ao setor de 

cumprimento para que intime a parte exequente, na pessoa de seu 

advogado, para indicar, no prazo de 10 (dez) dias, bens do executado 

passíveis de penhora, sob pena de extinção dos autos por inexistência de 

bens penhoráveis - (art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95). O referido é verdade e 

dou fé. Nova Xavantina-MT, 27 de fevereiro de 2018. Ronaldo Gonçalves 

da Silva Gestor Judicial

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010200-52.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS GRAÇAS LOPES DE SOUSA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: Considerando a penhora parcial realizada (Id. 

11947592), encaminho o feito ao setor de cumprimento para que intime a 

parte exeqüente, na pessoa de seu advogado, a manifestar-se, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, encaminhe-se o feito concluso ao MM. Juiz de Direito. O 

referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de fevereiro de 

2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-42.2016.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Com base no Provimento 55/07/CGJ/MT, impulsiono os 

autos nos seguintes termos: I) - Intimem-se as partes para que 

especifiquem, no prazo de 10 (dez) dias, as provas que pretendem 

produzir; II) - Caso as partes pretendam produzir prova testemunhal, 

devem apresentar o rol de testemunhas, sob pena de indeferimento; III) – 

Em havendo arrolamento de testemunhas, designe-se audiência de 

instrução e julgamento conforme pauta do Juiz Leigo; IV) - O 

comparecimento das testemunhas ocorrerá independentemente de 

intimação, competindo às próprias partes, nos moldes do art. 455, § 1º, do 

Código de Processo Civil; V) - Caso não haja interesse na audiência de 

instrução, remetam-se os autos conclusos para sentença. O referido é 

verdade e dou fé. Nova Xavantina / MT, 27 de fevereiro de 2018. Ronaldo 

Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 458 de 617



Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010185-20.2015.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE GHELFI MAREZE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO OAB - MT0002311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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. 11111707), 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. 11111707, no valor de R$=11.395,20= (onze mil 

trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), devidamente 

atualizado até o dia 12/12/2017. 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 de pagamento, intime-se a parte autora para requerer o 

que lhe for de direito. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina, 27 

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: 1000119-96.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO ERINALDO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

26/04/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-81.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WEDERSON GOMES BORGES (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: 

26/04/2018 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: 1000121-66.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON GERALDO RODRIGUES (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: 

26/04/2018 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: 1000122-51.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

KAILON JOAO DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL 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: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A, da audiência de conciliação designada para o dia: 

09/05/2018 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-36.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA CHAGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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: 

09/05/2018 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: 1000125-06.2018.8.11.0044
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA TEIXEIRA DE SOUZA (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: 

16/05/2018 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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74096 Nr: 2336-03.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHARLON WILIAN SCHMIDT - 

OAB:16.178

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 74096

Vistos em correição.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80937 Nr: 3022-58.2016.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO TEXEIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o médico perito para juntar aos autos a perícia, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Caso a perícia ainda não tenha sido realizada, designe-se nova data para 

sua realização e intimação da parte autora.

Aportando aos autos a perícia, conceda-se vista dos autos às partes para 

manifestar acerca da perícia, bem como, querendo, apresentar alegações 

finais, no prazo de 5 (cinco) dias, voltando-me conclusos para a 

sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 4636 Nr: 1112-45.2006.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITACIR STRAPASSON, JHONATHAN SILVA 

STRAPASSON, DAVID DA SILVA STRAPASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY PORTELLA DE SOUZA. - 

OAB:4296-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Soraya Cristine Carvalho 

Duarte - OAB:MT/4345-A

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75100 Nr: 3014-18.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALSIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42595 Nr: 771-43.2011.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRIA TEREZINHA CORREA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE SAUDE DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT, SECRETARIO DE 

SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly 

Rodrigues do Amaral - OAB:Proc. Estado, NIUCÉIA MARIA CORRÊA - 

OAB:9440-A, RENATA MACIEL CUIABANO - OAB:Procuradora Est

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70374 Nr: 3594-82.2014.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: APARECIDO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523, MIDIÃ CARBO FERNEDA BORGUETTI - OAB:21097-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 25953 Nr: 794-62.2006.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALICE SOUSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62874 Nr: 2884-33.2012.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ARAUJO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65982 Nr: 3281-58.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILARIO DUCKEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42905 Nr: 1072-87.2011.811.0023
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 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ANTONIO DOSSELER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 65157 Nr: 2417-20.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR BOLONKEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64184 Nr: 1331-14.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR RABELO SÃO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63281 Nr: 318-77.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 873-94.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 64164 Nr: 1308-68.2013.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ARAUJO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75490 Nr: 3268-88.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DE MATOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo formalmente em ordem (RPV – Aguardando pagamento pela 

entidade devedora).

Aportando aos autos o comprovante de pagamento do valor líquido 

constante no Ofício Requisitório de pequeno valor através de depósito na 

conta judicial vinculada ao processo, proceda-se a liberação dos valores 

por meio de alvará judicial 1) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ 

do credor, bem como 2) na conta bancária vinculada ao CPF ou CNPJ do 

patrono (honorários sucumbenciais).

Após, intime-se a parte autora para manifestar acerca de eventual 

satisfação integral de seu crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, advertindo 

que o silêncio será subentendido como concordância tácita à quitação.

 Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

extinção da execução.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 43237 Nr: 1404-54.2011.811.0023

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSIMO PALAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERES ALCEU SOARES PIRES, VALDECI 

ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9.410-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGA-SE 

EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente medida cautelar, com 

fulcro no artigo 485, inciso III e IV, c/c art.308, todos do Código de 

Processo Civil. Revoga-se a liminar concedida em sede de tutela 

antecipada constante das fls.23/25;Condeno a parte Autora ao pagamento 

integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 

R$1.000,00 (Um mil reais), para cada um dos procuradores dos 

Requeridos, consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência a Defensoria 

Pública.Cumpra-se. Diligências necessárias.Peixoto de Azevedo/MT, 26 de 

fevereiro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 82855 Nr: 782-62.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SERGIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que a não 

localização do requerido bem como do veículo, objeto da lide (fls.25), 

intime-se a parte autora, para dar andamento no feito, concernente em 

declinar o endereço onde o bem possa ser localizado ou requerer a 

conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4º, do 

Dec. Lei 911/69, no prazo de 5 (cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73852 Nr: 2164-61.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONICLESIO DA SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o decurso do prazo da suspensão requerida nos autos, 

intime-se o exequente para manifestar, requerendo o que entender 

pertinente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73075 Nr: 1699-52.2015.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU VEICULOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINO SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da certidão de fls.21, e em cumprimento aos limites 

procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito no prazo, concernente 

em promover o depósito da diligência para efetivar a citação da parte 
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requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 79216 Nr: 1971-12.2016.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO DIEGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça informando que a não 

localização do veículo, objeto da lide (fls.41), intime-se a parte autora, para 

dar andamento no feito, concernente em declinar o endereço onde o bem 

possa ser localizado ou requerer a conversão da busca e apreensão em 

execução, nos termos do art. 4º, do Dec. Lei 911/69, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Transcorrido o prazo sem manifestação da parte autora, certifique-se, 

retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84134 Nr: 1640-93.2017.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700-O, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Diante do exposto e nos termos do artigo 413 do Código de Processo 

Penal, PRONUNCIO os réus EDERVAL MIRANDA DE RAÚJO e ANDERSON 

FERREIRA DOS SANTOS, como incursos nas penas do artigo 121, § 2º, 

incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, a fim de 

que sejam submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca 

de Peixoto de Azevedo/MT. (...)Desta feita, considerando que ainda se 

fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 

312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, fica mantida a 

segregação cautelar dos réus.Intimem-se os réus pessoalmente desta 

sentença de pronúncia, devendo o(a) Oficial(a) de Justiça indagar-lhes se 

desejam recorrer da sentença e certificar expressamente a vontade dos 

acusados.Intime-se a Defensoria Pública e o advogado constituído nos 

autos e cientifique-se o Ministério Público.Preclusa a decisão de 

pronúncia, se não houver recurso, ou, ao reverso, depois da decisão 

confirmatória pelo Tribunal de Justiça, certifique-se e encaminhem-se os 

autos, acompanhados dos objetos eventualmente apreendidos, ao Juiz 

presidente do Tribunal do Júri, nos termos das prescrições legais e 

instruções normativas, destacando o artigo 421 do CPP, e as Resoluções 

mais recentes do TJMT, quais sejam, Resolução n.º 012/2013/TP, de 20 de 

junho de 2013, e Resolução n.º 23/2014-DTP, de 1º.12.14. Com o trânsito 

em julgado da pronúncia, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público, à Defesa e à Defensoria Pública para fins do artigo 422 

do Código de Processo Penal.Em seguida, apresentadas as provas que 

pretendem produzir, voltem-me os autos conclusos para designação da 

Sessão de Julgamento, conforme prevê o artigo 423 do CPP.Retifique-se a 

numeração das folhas deste processo iniciando-se pela de número 

481.Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.Peixoto de 

Azevedo/MT, 26 de fevereiro de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de 

Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 15870 Nr: 3042-06.2003.811.0023

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LAVEZZO - 

OAB:5.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando as informações contidas nos autos, em cumprimento aos 

limites procedimentais do art. 485, § 1º, do CPC, intime-se a requerente, 

pessoalmente, para dar prosseguimento no feito, no prazo de 5 (cinco) 

dias, sob pena de extinção do feito.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-32.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIANE DA MATA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010031-32.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 534,05; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: JOCIANE DA MATA 

SILVA Parte Ré: REQUERIDO: OI S/A PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): ALEXANDRE MIRANDA LIMA 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 parcialmente 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$ 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); b) indeferir o pedido de restituição de 

indébito. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010411-26.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI BATISTA DOS SANTOS PIAZZA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA OAB - MT0003596S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSYANE PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010411-26.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.660,10; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL (159). Parte Autora: EXEQUENTE: ROSELI BATISTA DOS 

SANTOS PIAZZA & CIA LTDA - ME Parte Ré: EXECUTADO: JOSYANE 

PEREIRA DA SILVA PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA Procedo a INTIMAÇÃO de 
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Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 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 carta, para indicar bens passíveis de penhora em 

nome do executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Despacho/Decisão: 

Vistos em correição. Tendo em vista que a parte executada, até o 

presente momento não quitou a dívida, bem como que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a ser penhorados, consoante ordem 

elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, 

nos termos do art. 854, do CPC. Contudo, consoante consulta realizada 

por esse Magistrado, O BLOQUEIO RESTOU IRRISÓRIO, insuficiente 

sequer para o pagamento das custas, consoante comprovante em anexo. 

Assim, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora em 

nome do executado, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, remetam-se os autos ao Juiz Leigo para as providências 

necessárias. 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: 8010131-21.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EGUIVAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010131-21.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EGUIVAN PINTO Parte 

Ré: REQUERIDO: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da 

requerida 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) declarar a inexistência do débito de R$ 545,01 

(quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavos); 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); c) confirmar os efeitos 

da tutela provisória de urgência deferida na ID 5746092. 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: 8010131-21.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

EGUIVAN PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT0013128A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010131-21.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31.520,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: EGUIVAN PINTO Parte 

Ré: REQUERIDO: CLARO S.A., EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

S.A, PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): RALFF 

HOFFMAN 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) declarar a inexistência do débito de 

R$ 545,01 (quinhentos e quarenta e cinco reais e um centavos); 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); c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida 

na ID 5746092. 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: 8010226-85.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FLORIPES DE MELO FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / CLARO TV (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010226-85.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 66,35; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FLORIPES DE MELO 

FERREIRA Parte Ré: REQUERIDO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES 

S/A / CLARO TV PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): REQUERIDO: EMBRATEL TVSA TELECOMUNICAÇÕES S/A / 

CLARO TV Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado da requerida, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue 

abaixo transcrita ou anexa, do processo acima indicado. Sentença: 

Dispositivo. Pelo exposto, proponho: 01) julgar parcialmente procedente os 

pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil: a) declarar a inexistência do 

débito no valor de R$ 66,35 (sessenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), bem como o cancelamento do contrato código: 021/0713. b) 

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). 

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 
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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: 8010041-13.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

POLYANA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010041-13.2015.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 0,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: POLYANA FERREIRA 

DA SILVA, MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A 

(VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da requerida, 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 restitua o número do telefone (66)9965-7181 no prazo 

de 15 dias, independentemente do trânsito em julgado (artigo 1.012, inciso 

VI do CPC), sob pena de multa diária de R$ 200,00; b) 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 

(conforme ID 5744627, fl. 2, data: 02/02/2015) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010147-09.2014.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

DALIRIA SCHWARTZ HAUPT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010147-09.2014.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 31,90; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: DALIRIA SCHWARTZ 

HAUPT Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA 

MÓVEL PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. Senhor(a): 

REQUERIDO: VIVO S.A (VIVO - EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL Procedo 

a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DA 

REQUERIDA, 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) declarar a inexistência do débito de R$ 127,60 

(cento e vinte e sete reais e sessenta centavos); b) 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 

(Junho/2014) por envolver ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). 

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: 8010096-27.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010096-27.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUCINDO DOMINGOS 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REQUERIDO: VIVO S.A. Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da requerida, 

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) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 96,38 (noventa e 

seis reais e trinta e oito centavos), e, consequentemente, confirmar os 

efeitos da tutela provisória de urgência deferida na ID 5749915; b) 

condenar a parte promovida pagar à 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 (17/12/2014, ID 5749898) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010096-27.2016.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDO DOMINGOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 8010096-27.2016.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 15.760,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: LUCINDO DOMINGOS 

DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO S.A. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de 

fevereiro de 2018. Senhor(a): REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA 

SILVEIRA Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

advogado do autor, do inteiro teor da sentença, cuja cópia segue abaixo 
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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) declarar a inexistência do débito no valor de 

R$ 96,38 (noventa e seis reais e trinta e oito centavos), e, 

consequentemente, confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência 

deferida na ID 5749915; b) condenar a parte promovida pagar à 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 (17/12/2014, ID 5749898) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-46.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000187-46.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): LUCIANA BRANDÃO Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de ADVOGADA DO REQUERENTE, do inteiro teor 

da sentença, cuja cópia segue abaixo transcrita ou anexa, do processo 

acima indicado. Sentença: Vistos etc. A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou justificativa. No Juizado Especial, a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, em caso de ausência 

da parte promovente em qualquer das audiências, o artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: "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". No mesmo sentido 

dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados 

Especiais: "O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto". Pelo 

exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da 

Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte promovente ao 

pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo. 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: 1000187-46.2017.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT0013815A (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 PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do Processo: Processo: 1000187-46.2017.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 12.000,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436). Parte Autora: REQUERENTE: FERNANDO DA 

SILVA LIMA Parte Ré: REQUERIDO: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a): GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI 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: Vistos etc. A 

parte promovente, embora devidamente intimada para a audiência de 

conciliação, deixou de comparecer e não apresentou justificativa. No 

Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e, 

em caso de ausência da parte promovente em qualquer das audiências, o 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo: "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". No 

mesmo sentido dispõe o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional 

dos Juizados Especiais: "O comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por 

preposto". Pelo exposto, julgo extinto o presente feito, nos termos do 

artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência, condeno a parte 

promovente ao pagamento das custas processuais, conforme orientação 

contida no Enunciado nº 28, do FONAJE. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo. 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

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN SILVA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000574-91.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJESSICA LUANA MISSIO OAB - MT19397 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Recebo o recurso em seus efeitos legais. Encaminhem-se para Turma 

Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010816-63.2012.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:
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ALINE LAUVERS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL (CLARO) S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida para 

manifestarem-se sobre o Calculo atualizado.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEBERSON CEBALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000179-65.2018.8.11.0013 REQUERENTE: WEBERSON 

CEBALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, 

fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual 

condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000191-79.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO FERREIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000191-79.2018.8.11.0013 REQUERENTE: MARIA CONCEICAO 

FERREIRA LIMA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC, fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

eventual condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá 

ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-64.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVAN FREITAS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000192-64.2018.8.11.0013 REQUERENTE: REGIVAN FREITAS 

TEODORO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, 

fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual 

condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000193-49.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LORRAINE COELHO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000193-49.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LORRAINE COELHO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, 

fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual 

condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000199-56.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON ANTONIO MARCHETE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO SILVA MACEDO OAB - MT18079/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ALBERTO CABREIRA CARPES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000199-56.2018.8.11.0013 EXEQUENTE: NILSON ANTONIO 

MARCHETE EXECUTADO: LUIZ ALBERTO CABREIRA CARPES Vistos etc. 

Determino a designação de audiência de conciliação pelo cartório, 

conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido 

inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o 

não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 
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injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, fixando, desde já o valor 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual condenação. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000213-40.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000213-40.2018.8.11.0013 REQUERENTE: LEONARDO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC, fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

eventual condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá 

ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000215-10.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ANGELA DE CARVALHO BESSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000215-10.2018.8.11.0013 REQUERENTE: ANDREIA ANGELA 

DE CARVALHO BESSA REQUERIDO: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. Determino a designação de audiência de conciliação pelo 

cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, cientificando-o que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, fixando, desde já o valor 

de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual condenação. Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes 

e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA 

TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-38.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI MOREIRA DE SOUZA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000239-38.2018.8.11.0013 REQUERENTE: IVANI MOREIRA DE 

SOUZA COSTA REQUERIDO: CLARO S/A Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC, fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

eventual condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá 

ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000241-08.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIZ SEGATTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000241-08.2018.8.11.0013 REQUERENTE: PAULO CEZAR DOS 

SANTOS REQUERIDO: JOAO LUIZ SEGATTO Vistos etc. Determino a 

designação de audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do 

Juízo. Cite-se a Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da 

audiência a ser designada, com advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o 

Promovente, cientificando-o que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação 

de litigância de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 

do NCPC, fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para 

eventual condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá 

ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-90.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR SILVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARQUINHOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Numero do 

Processo: 1000242-90.2018.8.11.0013 REQUERENTE: EDIMAR SILVEIRA 

REQUERIDO: MARQUINHOS Vistos etc. Determino a designação de 

audiência de conciliação pelo cartório, conforme pauta do Juízo. Cite-se a 

Promovida do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Intime-se o Promovente, 

cientificando-o que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância 

de má-fé ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC, 

fixando, desde já o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para eventual 

condenação. Caso não haja conciliação, a contestação poderá ser 

ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima mencionada. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro 

de 2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000180-50.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAOR PIRES DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000180-50.2018.8.11.0013 REQUERENTE: RENATO RIBEIRO 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: ALAOR PIRES DA SILVA FILHO Vistos. 

Cumpra-se a presente missiva servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000237-68.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES LIMIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

R. P. M. ARANTES - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MESSIAS MOREIRA LAMARCA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000237-68.2018.8.11.0013 REQUERENTE: DANIEL 

FERNANDES LIMIRO REQUERIDO: R. P. M. ARANTES - ME Vistos. 

Cumpra-se a presente missiva servindo a presente como mandado. Após, 

devolva-se ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 

2018. LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000238-53.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO INICIAL Numero do 

Processo: 1000238-53.2018.8.11.0013 REQUERENTE: VALDIRENE DA 

SILVA REQUERIDO: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA Vistos. Cumpra-se a 

presente missiva servindo a presente como mandado. Após, devolva-se 

ao Juízo Deprecante com nossas homenagens de estilo. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Pontes e Lacerda, 27 de fevereiro de 2018. 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000874-53.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DERLIVALDO PAULINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SILAS PADUA ALVES OAB - MT19984/O (ADVOGADO)

ARTUR DOS SANTOS CARVALHO OAB - MT21804/O (ADVOGADO)

JOAO MIGUEL MARCHETTI DO NASCIMENTO OAB - MT0020970A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA VILLAS BOAS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente do inteiro teor da r. sentença, transcrita a 

seguir: "Diante da incompetência territorial, julgo extinto o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do art.51 da Lei 9.099/95. PRI. 

Arquivem-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-04.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WERICA SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES OAB - MT0017567A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA DE LIMA TORRES OAB - RO5714 (ADVOGADO)

 

Intimações dos (a) Executados (a) para adimplir (em) a obrigação 

estabelecida pela sentença, no prazo de 15 (quinze) dias sendo que se 

não for cumprida a sentença em tal prazo, incidirá multa de 1% (um por 

cento) ao mês da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a 

partir do presente decisum. Fica consignado ainda que o (a) Executado (a) 

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

matérias constantes do art. 523 do CPC.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000134-61.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARRUDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DOLORES DURANTI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte promovente para comparecer a audiência designada 

para o dia 22.3.2018, às 13h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BONICENHA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcita. "Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração de fls. 

02/06 para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou 

obscuros pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa 

seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao 

conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto, diante 

da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos arts. 535 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. III – Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010923-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS BONICENHA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (REQUERIDO)

DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

Intimar advogados das partes promovente e promovida da sentença a 

seguir transcita. "Vistos. I – Recebo os Embargos de Declaração de fls. 

02/06 para analisar os pontos considerados omissos, contraditórios e/ou 

obscuros pela parte embargante. Os Embargos de Declaração nada mais 

são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou Juízes prolatores de 

decisões, de sentenças ou de acórdãos que esclareçam obscuridade, 

dúvida, elimine contradição ou supram omissão existente no julgado. O 

pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência 

de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão 

de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Nessa 

seara, verifico que os Embargos de Declaração não merecem ser 

acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a decisão está clara quanto ao 

conteúdo e ainda quanto aos efeitos que dela surgirá. II – Posto isto, diante 

da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro nos arts. 535 e seguintes do 

Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO IMPROCEDENTE os presentes 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. III – Intime-se. Cumpra-se."

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000057-52.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO FIRMINO DOS SANTOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 13h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-22.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA GUANEZ TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Unopar - União Norte do Paraná de Ensino Ltda (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 22 de março de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000309-89.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DE OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA MARIA MARIN (REQUERIDO)

 

Intimações da parte promovente e patrono a fim que compareçam a 

audiência designada para o dia 26 de março de 2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010791-11.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MOREIRA DIAS OAB - MT14279/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

ODONTO TOTAL - BIT CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISANGELA VILELA CIRCELLI OAB - SP330992 (ADVOGADO)

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimar advogada da parte promovida Odonto Total para juntar aos autos 

os dados bancários para liberação dos valores.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-56.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JAVANU COSTA LEITE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Trata-se de ação de cobrança manejada por J.O. SILVA ME em face do 

requerido do valor apontado na exordial. Pugnando pela condenação em 

danos materiais e morais. Devidamente citado o requerido quedou inerte, 

razão pela qual decreto sua revelia o que faz presumir verdadeiros os 

fatos narrados na exordial, no que se refere aos serviços prestados e 

aos valores apresentados. Com relação ao dano moral, o mero 

inadimplemento não configura dano moral, logo, improcede o pedido ISSO 

POSTO, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS e CONDENO o 

requerido ao pagamento tão somente da quantia apontado na planilha 

referente aos danos materiais, excluídos os danos morais vez que 

inexistem, devidamente corrigidos a partir da citação. PRI. Arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000548-93.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Edna Garcia Redivo (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Trata-se de ação de cobrança manejada por J.O. SILVA ME em face do 

requerido do valor apontado na exordial. Pugnando pela condenação em 

danos materiais e morais. Devidamente citado o requerido quedou inerte, 

razão pela qual decreto sua revelia o que faz presumir verdadeiros os 

fatos narrados na exordial, no que se refere aos serviços prestados e 

aos valores apresentados. Com relação ao dano moral, o mero 

inadimplemento não configura dano moral, logo, improcede o pedido ISSO 

POSTO, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS e CONDENO o 

requerido ao pagamento tão somente da quantia apontado na planilha 

referente aos danos materiais, excluídos os danos morais vez que 

inexistem, devidamente corrigidos a partir da citação. PRI. Arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000557-55.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joelson Zandre da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Trata-se de ação de cobrança manejada por J.O. SILVA ME em face do 

requerido do valor apontado na exordial. Pugnando pela condenação em 

danos materiais e morais. Devidamente citado o requerido quedou inerte, 

razão pela qual decreto sua revelia o que faz presumir verdadeiros os 

fatos narrados na exordial, no que se refere aos serviços prestados e 

aos valores apresentados. Com relação ao dano moral, o mero 

inadimplemento não configura dano moral, logo, improcede o pedido ISSO 

POSTO, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS e CONDENO o 

requerido ao pagamento tão somente da quantia apontado na planilha 

referente aos danos materiais, excluídos os danos morais vez que 

inexistem, devidamente corrigidos a partir da citação. PRI. Arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000561-92.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

J. O. DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0018255A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DE OLIVEIRA CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Trata-se de ação de cobrança manejada por J.O. SILVA ME em face do 

requerido do valor apontado na exordial. Pugnando pela condenação em 

danos materiais e morais. Devidamente citado o requerido quedou inerte, 

razão pela qual decreto sua revelia o que faz presumir verdadeiros os 

fatos narrados na exordial, no que se refere aos serviços prestados e 

aos valores apresentados. Com relação ao dano moral, o mero 

inadimplemento não configura dano moral, logo, improcede o pedido ISSO 

POSTO, Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os PEDIDOS e CONDENO o 

requerido ao pagamento tão somente da quantia apontado na planilha 

referente aos danos materiais, excluídos os danos morais vez que 

inexistem, devidamente corrigidos a partir da citação. PRI. Arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010410-03.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA MORAIS DE OLIVEIRA TAVARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 8010410-03.2016.8.11.0013 REQUERENTE: FATIMA MORAIS DE 

OLIVEIRA TAVARES REQUERIDO: ADRIANO VASCONCELLOS AMANCIO 

S E N T E N Ç A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o 

processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) 

demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. , 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-11.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA CRISTINE DE SOUZA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000935-11.2017.8.11.0013 REQUERENTE: RITA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MARIANA CRISTINE DE SOUZA DA 

SILVA S E N T E N Ç A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 

9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito quando 

o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências nele 

designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de 

fevereiro de 2018 LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000679-68.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE SOUZA BITENCOURT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de 1000679-68.2017.8.11.0013 REQUERENTE: SIRLENE SOUZA 

BITENCOURT REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - 

SICREDI NOROESTE MT S E N T E N Ç A Como preconiza o art. 51, inciso I, 

da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito 

quando o(a) demandante deixa de compa-recer a qualquer das audiências 

nele designadas. No caso vertente, observa-se que foi ele regularmente 

intimado da realização do ato e que não comunicou qualquer impedimento 

até a sua abertura, como seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. 

Posto isso, com fulcro no primeiro dispositivo legal acima mencionado, 

extingo o processo sem resolução do mérito. Condeno o(a) demandante 

ao pagamento das custas processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da 

Lei n.° 9.099/1995, interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. , 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000680-53.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000680-53.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT S E N T E N Ç A Como preconiza 

o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser extinto sem 

resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de compa-recer a 

qualquer das audiências nele designadas. No caso vertente, observa-se 

que foi ele regularmente intimado da realização do ato e que não 

comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como seria de rigor à 

vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no primeiro 

dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem resolução do 

mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas processuais, 

de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, interpretado a 

contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da sentença, 

arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000705-66.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINO AMANCIO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT0018616A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000705-66.2017.8.11.0013 REQUERENTE: JOSE 

LINO AMANCIO BARBOSA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. S E N T 

E N Ç A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa 
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de compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-95.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SIQUEIRA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000328-95.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

EDUARDO SIQUEIRA DIAS REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-81.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI MOLINA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000510-81.2017.8.11.0013 REQUERENTE: SIMEI 

MOLINA DE SOUZA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. S E N T E N Ç 

A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve 

ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000998-36.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINA ADAO DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000998-36.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

PAULINA ADAO DA COSTA REQUERIDO: MAQUES S E N T E N Ç A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000508-14.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO INZABRALDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000508-14.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 

RODRIGO INZABRALDE REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. S E N T E 

N Ç A Como preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo 

deve ser extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa 

de compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-50.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MONIZIA SILVA SIMAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-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):

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI

 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Juizado Especial da Comarca 

de PONTES E LACERDA 1000719-50.2017.8.11.0013 REQUERENTE: 
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MONIZIA SILVA SIMAO REQUERIDO: VIVO S.A. S E N T E N Ç A Como 

preconiza o art. 51, inciso I, da Lei n.° 9.099/95, o processo deve ser 

extinto sem resolução do mérito quando o(a) demandante deixa de 

compa-recer a qualquer das audiências nele designadas. No caso 

vertente, observa-se que foi ele regularmente intimado da realização do 

ato e que não comunicou qualquer impedimento até a sua abertura, como 

seria de rigor à vista do art. 453, § 1.°, do CPC. Posto isso, com fulcro no 

primeiro dispositivo legal acima mencionado, extingo o processo sem 

resolução do mérito. Condeno o(a) demandante ao pagamento das custas 

processuais, de acordo com o art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995, 

interpretado a contrario sensu. Certificado o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. PONTES E LACERDA, 27 de fevereiro de 2018 

LEONARDO DE ARAUJO COSTA TUMIATI, Juiz de Direito.

Comarca de Poxoréo

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010174-48.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA SOARES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CARLOS CESAR FERREIRA MAGALHAES (TESTEMUNHA)

EVANDRO SILVA COUTINHO (TESTEMUNHA)

 

Processo nº 8010174-48.2016.8.11.0014 VISTO, Trata-se de ação de 

indenização por danos morais, ajuizada por DJALMA SOARES FARIAS em 

face de EDUARDO VIEIRA DOS ANJOS FILHO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Considerando o acolhimento da alegação de 

cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide, dando o 

acórdão provimento a pretensão do recorrente, determinando a produção 

de prova testemunhal. DESIGNO audiência de instrução para o dia 10 de 

abril de 2018, às 14h30min (MT), para a oitiva das testemunhas arroladas, 

bem como a colheita do depoimento pessoal do requerido, na forma 

pleiteada pela parte autora. INTIMEM-SE as testemunhas arroladas. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 26 de fevereiro de 

2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010145-95.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA FERREIRA BACELAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO AVILA NUNES GUIMARAES OAB - DF0025714A 

(ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010145-95.2016.8.11.0014 REQUERENTE: LETÍCIA FERREIRA BACELAR 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Letícia Ferreira Bacelar em face de Banco Bradesco S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7212498, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 

conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7212511, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

177,41 (cento e setenta e sete reais e quarenta e um centravos) 

apresentado na inicial correspondente tão somente aos alegados danos 

materiais suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor 

atribuído à causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor 

pretendido, quando em realidade pretende a compensação de valor 

superior na presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, 

a parte Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme 

consta no Id. n. 8167015, para atribuir o valor correto a causa a qual 

pretende no referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9292425, a 

parte Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9545664 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-75.2017.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DIANDRA PEREIRA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT0012413S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX BATEMARQUE PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA DE FRANÇA BORGES OAB - MT18745/B-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010060-75.2017.8.11.0014 REQUERENTE: DIANDRA PEREIRA CUNHA 

REQUERIDO: ALEX BATERMARQUE PEREIRA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Inicialmente, 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. Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação 

- Id. n. 8267367 e a Requerente impugnou - Id. n. 8674378 ambos dentro 

do prazo legal, conforme certificado - Id. n. 8675695. Decido. Trata-se de 

Ação Indenização por Danos Morais, ajuizada por Diandra Pereira Cunha 

em face de Alex Batermarque Pereira, devidamente qualificados nos 

autos. Alegando a Requerente, em síntese, que aproximadamente oito 

anos manteve uma relação amorosa com o irmão do Requerido, pessoa 

estranha à lide “Pablo Batermarque Pereira, com quem tem uma filha. 

Afirma na inicial que no dia 31.12.2015, seu convivente informou que iria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 474 de 617



sair um pouco, passado algumas horas, estava verificando as redes 

sociais, quando então percebeu que o Requerido havia postado em sua 

rede social uma foto de seu convivente com outra mulher, onde o seu 

nome foi marcado, conforme junta a foto anexa, ao Id. n. 7214837, 

demonstrando uma traição de seu convivente, o qual estava com outra 

pessoa. Afirma mais que a partir de então passou a ser humilhada pelo 

Requerido, sendo chamada de “chifruda, gorda e fedida diante de 

inúmeras pessoas”, alega mais que tais fatos serão provados com a oitiva 

das testemunhas, ainda na exordial afirma que após as publicações e por 

sentir humilhada, fez Boletim de Ocorrência contra o Requerido, alega 

ainda que tal Boletim foi juntado aos autos, e por sentir constrangida não 

restou alternativa a não ser pleitear a presente demanda de indenização 

por danos morais. Realizada audiência de conciliação em 19.06.2017, Id. n. 

8193241, a mesma restou infrutífera. Apresentada contestação – Id. 

8267367 com documentos colacionados nos Ids. N. 8267509 a 8273243, a 

parte Requerida pleiteia em preliminar a inépcia da inicial, tendo em vista 

que a parte apenas alega os fatos, porém não os comprovam. Por sua 

vez, a parte Requerente, impugna a contestação Id. 8674378, em sua 

totalidade, e ainda afirma que o Requerido falta com a verdade, dizendo 

coisas inverídicas a seu respeito, e ainda pleiteia pela audiência de 

instrução e julgamento para oitivas de testemunhas. Pois muito bem, 

compulsando os autos vislumbro que razão assiste ao Requerido, pois a 

parte Requerente, apenas alega na exordial que esta sendo humilhada e 

passando por constrangimentos perante terceiras pessoas, juntando 

tão-somente aos autos uma fotografia, onde aparece um casal e uma 

criança, e nada mais, não demonstrando de forma alguma os fatos 

alegados na exordial, deixando assim de comprovar os fatos constitutivos 

do seu direito. Frisa-se que a “petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação”, conforme dispõe o 

artigo 320 do NCPC. Nesse sentido menciono os ensinamentos do jurista 

Misael Montenegro Filho, o qual relata que: “A expressão documentos 

indispensáveis à propositura da ação abrange os documentos 

necessários à afirmação da legitimidade e do interesse processual, sem 

os quais o autor não tem como alcançar a procedência dos pedidos 

formulados na petição inicial.” (in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, 2ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 316). Todavia, 

a parte deixou de apresentar os documentos essenciais dos quais são 

indispensáveis à propositura da ação, ou seja, a parte Requerente alega 

que fez Boletim de ocorrência; que fotos foram divulgadas em pagina de 

rede social onde seu nome foi marcado, entretanto apenas alega, não 

comprovando tais alegações, portanto impossibilitando assim o deslinde da 

ação para proferir o julgamento. Razão pela qual acolho a preliminar 

arguida pela parte Requerida, e opino pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL, 

sem julgamento do mérito. Diante disso, opino pela EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I 

do NCPC. 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 o projeto de sentença a Meritíssima Juíza Togada. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-77.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE GOULART DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010185-77.2016.8.11.0014 REQUERENTE: CARLOS JOSE GOULART DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Carlos Jose Goulart da Silva em face de Vivo S.A., todos qualificados nos 

autos. No Id. n. 7213237, determinação de Emenda à Inicial pela parte 

Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o conteúdo econômico da 

pretendido. Em seguida, no Id n. 7213243, a parte Requerente alega que 

estão presentes os pressupostos necessários para configuração da 

responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum indenizatório deverá 

ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de indicar o valor 

pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do Novo Código de 

Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, acrescenta, 

que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, a 

parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de pedido, 

valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 do NCPC, 

a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso VI, artigo 292 

do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a parte 

Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório deverá 

ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 152,86 

(cento e cinquenta e dois reais e oitenta e seis centavos) apresentado na 

inicial correspondente tão somente aos alegados danos materiais 

suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor atribuído à 

causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor pretendido, 

quando em realidade pretende a compensação de valor superior na 

presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, a parte 

Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme consta no 

Id. n. 8176514, para atribuir o valor correto a causa a qual pretende no 

referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9291110, a parte 

Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9481360 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010183-10.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARQUES GOULART (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010183-10.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA APARECIDA MARQUES 

GOULART REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Maria Aparecida Marques Goulart em face de Vivo S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7219520, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 
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conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7219530, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

149,94 (cento e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos) 

apresentado na inicial correspondente tão somente aos alegados danos 

materiais suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor 

atribuído à causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor 

pretendido, quando em realidade pretende a compensação de valor 

superior na presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, 

a parte Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme 

consta no Id. n. 8177738, para atribuir o valor correto a causa a qual 

pretende no referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9290771, a 

parte Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9479353 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010161-49.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO JOSE XAVIER DA COSTA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010161-49.2016.8.11.0014 REQUERENTE: SANDRO JOSE XAVIER DA 

COSTA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Sandro Jose Xavier da Costa em face de Vivo S.A., todos qualificados 

nos autos. No Id. n. 7212889, determinação de Emenda à Inicial pela parte 

Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o conteúdo econômico da 

pretendido. Em seguida, no Id n. 7212904, a parte Requerente alega que 

estão presentes os pressupostos necessários para configuração da 

responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum indenizatório deverá 

ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de indicar o valor 

pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato do necessário. 

Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do Novo Código de 

Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, ainda que não 

tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, acrescenta, 

que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano moral, a 

parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de pedido, 

valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 do NCPC, 

a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação indenizatória, 

inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso VI, artigo 292 

do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a parte 

Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório deverá 

ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 236,66 

(duzentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) apresentado 

na inicial correspondente tão somente aos alegados danos materiais 

suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor atribuído à 

causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor pretendido, 

quando em realidade pretende a compensação de valor superior na 

presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, a parte 

Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme consta no 

Id. n. 8167037, para atribuir o valor correto a causa a qual pretende no 

referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9291224, a parte 

Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9544783 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-92.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MARQUES GOULART (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010184-92.2016.8.11.0014 REQUERENTE: MARIA APARECIDA MARQUES 

GOULART REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Maria Aparecida Marques Goulart em face de Vivo S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7213165, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 

conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7213188, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 
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acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

185,78 (cento e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) 

apresentado na inicial correspondente tão somente aos alegados danos 

materiais suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor 

atribuído à causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor 

pretendido, quando em realidade pretende a compensação de valor 

superior na presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, 

a parte Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme 

consta no Id. n. 8176396, para atribuir o valor correto a causa a qual 

pretende no referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9291177, a 

parte Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9544519 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-06.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NICLEI MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010138-06.2016.8.11.0014 REQUERENTE: NICLEI MIRANDA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Niclei Miranda de Souza em face do Banco Bradesco S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7212370, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 

conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7212388, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

303,48 (trezentos e três reais e quarenta e oito centavos) apresentado na 

inicial correspondente tão somente aos alegados danos materiais 

suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor atribuído à 

causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor pretendido, 

quando em realidade pretende a compensação de valor superior na 

presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, a parte 

Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme consta no 

Id. n. 8166951, para atribuir o valor correto a causa a qual pretende no 

referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por danos morais. No entanto, nos Ids. n. 9291444 e n. 

9291500, a parte Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se 

manifestando a respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte 

novamente. Contudo, no Id. n. 9545438 fora certificado o decurso do 

prazo legal, sem que a parte Requerente se manifestasse em relação à 

Emenda a Inicial, para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se 

manter inerte cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, 

inciso I do NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução 

do mérito. Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, 

opino pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a 

Meritíssima Juíza Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

SENTENÇA Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 

da Lei 9.099/95. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010136-36.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010136-36.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDSON RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Edson Rodrigues Alves em face do Banco Bradesco S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7212347, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 

conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7212365, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 
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782,36 (setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos) 

apresentado na inicial correspondente tão somente aos alegados danos 

materiais suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor 

atribuído à causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor 

pretendido, quando em realidade pretende a compensação de valor 

superior na presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, 

a parte Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme 

consta no Id. n. 8166891, para atribuir o valor correto a causa a qual 

pretende no referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de 

Débitos c.c Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9291567, a 

parte Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9545559 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010230-18.2015.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCELO DA SILVA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010230-18.2015.8.11.0014 VISTO, Trata-se de requerimento 

de cumprimento de sentença intentado por DANIEL MARCELO DA SILVA 

LEMES em face de OI S/A, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Analisando os autos, verifico que o requerimento de cumprimento de 

sentença de ID n.º 9941500, está totalmente divergente quanto ao número 

do processo, nome da parte, bem como o cálculo de atualização, dos 

autos em análise. Destarte INTIME-SE o promovente para que proceda-se 

a regularização da petição, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-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: 8010018-60.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE MARIA SENA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO OAB - MT0014576A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

Processo nº 8010018-60.2016.8.11.0014 VISTO, Intimem-se as partes 

sobre o retorno dos autos, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias. Certificado nos autos o decurso do referido prazo 

sem manifestação ou requerimento, arquivem-se com as anotações e 

baixas de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-21.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (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 POXORÉU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010137-21.2016.8.11.0014 REQUERENTE: EDSON RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débitos c.c Indenização por danos morais, ajuizada por 

Edson Rodrigues Alves em face do Banco Bradesco S.A., todos 

qualificados nos autos. No Id. n. 7218842, determinação de Emenda à 

Inicial pela parte Requerente, a fim de atribuir ao valor da causa o 

conteúdo econômico da pretendido. Em seguida, no Id n. 7218850, a parte 

Requerente alega que estão presentes os pressupostos necessários para 

configuração da responsabilidade civil, esclarecendo que o quantum 

indenizatório deverá ser fixado no valor máximo, deixando, contudo, de 

indicar o valor pretendido correspondente a soma dos pedidos. É o relato 

do necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, dispõe o artigo 291 do 

Novo Código de Processo Civil que “toda causa será atribuído valor certo, 

ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”. Ainda, 

acrescenta, que nas Ações Indenizatórias, inclusive as fundadas em dano 

moral, a parte deve indicar o valor pretendido e, caso haja cumulações de 

pedido, valor correspondente à soma deles, incisos V e VI, do artigo 292 

do NCPC, a seguir transcritos: Inciso V, artigo 292 do NCPC. Na ação 

indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido; Inciso 

VI, artigo 292 do NCPC. Na ação em que há cumulação de pedidos, a 

quantia correspondente à soma dos valores de todos eles. Na hipótese, a 

parte Requerente emendou à inicial e alegou que o quantum indenizatório 

deverá ser fixado no valor máximo, mantendo-se, contudo, o valor de R$ 

308,48 (trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos) apresentado na 

inicial correspondente tão somente aos alegados danos materiais 

suportados. Todavia, a parte Requerente manteve o valor atribuído à 

causa em um valor simbólico, não correspondendo ao valor pretendido, 

quando em realidade pretende a compensação de valor superior na 

presente ação. Neste sentido, não atribuindo o valor a causa, a parte 

Requerente foi novamente instada a Emendar a Inicial, conforme consta no 

Id. n. 8177525, para atribuir o valor correto a causa a qual pretende no 

referido ajuizamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c.c 

Indenização por danos morais. No entanto, no Id. n. 9290976, a parte 

Requerente apenas colocou “OK”, nada mais, não se manifestando a 

respeito da Emenda a Inicial, portando, se manteve inerte novamente. 

Contudo, no Id. n. 9479467 fora certificado o decurso do prazo legal, sem 

que a parte Requerente se manifestasse em relação à Emenda a Inicial, 

para atribuir o valor correto a causa. Neste caso, por se manter inerte 

cabível o indeferimento da Inicial nos termos do artigo 485, inciso I do 

NCPC, e consequentemente, a extinção do feito sem resolução do mérito. 

Assim diante do exposto, e por nada mais constar nos autos, opino pelo 

INDEFERIMENTO DA INICIAL, e consequentemente opino pela EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

I do NCPC. 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 do Projeto de Sentença a Meritíssima Juíza 

Togada. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA Homologo, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as 

baixas necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Luciana Braga 

Simão Tomazetti Juíza de Direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59194 Nr: 876-48.2015.811.0033

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATANAEL CASAVECHIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEIZIANE APARECIDA DE 

ALMEIDA - OAB:22429/O

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade, sob 

pena de julgamento antecipado da lide.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75806 Nr: 3715-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Maria Célia 

Rodrigues qualificada nos autos, aduzindo, em síntese, que a decisão de 

fls. 35/36 foi omissa, eis que não foi analisado o pleito da parte autora no 

sentido de seja informado ao Cartório de Registro de Imóveis deste 

município que se encontra em tramite processo visando seja declarada a 

interdição de Ademar Rodrigues.

 É o relatório.

Decido.

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade.

Os embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade 

ou contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc.

No mérito, os embargos devem ser rejeitados pelos motivos que passo a 

expor:

Voltando os olhos para a decisão de fls. 35/36, possível observar que 

houve pronunciamento judicial acerca do pedido da parte autora no 

sentido de que seja o Cartório de Registro de Imóveis notificado acerca da 

existência do presente feito.

Note-se que no antepenúltimo parágrafo da decisão invectivada, vide fl. 

36, restou assim consignado:

“Sem prejuízos, expeça-se ofício aos cartórios extrajudiciais informando a 

existência e tramitação da presente ação”.

Logo, não vejo motivos para modificar a decisão invectivada.

Conclui-se, desta forma, que inexiste qualquer omissão, contradição, 

obscuridade ou outro erro material a ser sanado, razão pela qual REJEITO 

os embargos de declaração interpostos pela parte autora, mantendo na 

íntegra a decisão de fls. 35/36, que deverá ser cumprida com urgência.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 77041 Nr: 260-68.2018.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MORENA ZIMMERMNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESIO RENATO SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLETE TEIXEIRA - OAB:19866 

RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 71397 Nr: 1902-13.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORETTO E CIA LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA MARIZA STELA, FRANCO GIULIANO 

STELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, retire nesta secretaria a 

Carta Precatória expedida ou realize seu preparo para distribuição no 

Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 32513 Nr: 700-74.2012.811.0033

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, MATEUS DE OLIVEIRA CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 AUTOS: 700-74.2012.811.0033

CÓDIGO: 32513

REQUERENTES: LEDNILSON DE SOUZA VERÃO

REQUERIDO: ADRIELLEN CRISTINA RAMOS BRITO

 SENTENÇA

Vistos,

 Tendo em vista a composição firmada entre as partes, consoante termo 

de sessão de mediação às fls. 398/399, homologo o presente acordo e 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

 Sem custas.

Transitada em julgado pela preclusão lógica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, arquivem-se.

São José do Rio Claro-MT, 26 de fevereiro de 2018.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 71360 Nr: 1882-22.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO AMERCI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898, FERNANDA SOUZA DUTRA - OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, nos termos dos artigos 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicialmente formulada 

por LÁZARO AMÉRICO FERRAZ 73675239815 em face de MUNICÍPIO DE 

NOVA MARINGÁ – MT. Via de consequência, pela sucumbência, condeno 

o requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo, em 15% do valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, atendendo ao grau de zelo do 

profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância 

da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 
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para o seu serviço.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Oportunamente e devidamente certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se.São José do Rio Claro – MT, 09 de fevereiro de 

2018.CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75662 Nr: 3662-94.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DE CHAVES, PEDRO JACY DE CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, 

em 5 (cinco) dias, justificando a pertinência e necessidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 30024 Nr: 777-20.2011.811.0033

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BORMAT - BORRACHAS DO MATO GROSSO 

LTDA, LEINA MARIA LEMES DA SILVA LHOPES, WILSON RODRIGUES 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, DIEGO 

LUCAS GASQUES, na qualidade de advogado(a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 60177 Nr: 1557-18.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRA, GHA, GHA, GHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade de advogado(a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 72083 Nr: 2217-41.2017.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIDES FERREIRA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade de advogado(a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 61205 Nr: 2292-51.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE BATISTA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO LUCAS GASQUES - 

OAB:16.011/MT

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, DIEGO 

LUCAS GASQUES, na qualidade de advogado(a), para devolução destes 

autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 56879 Nr: 2264-20.2014.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Nos termos do Capítulo 2, Seção 10, intimo Vossa Senhoria, MAYCON 

GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade de advogado(a), para devolução 

destes autos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 196 do CPC, conforme 

preceitua a CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 75806 Nr: 3715-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARRARA LIPORI - 

OAB:77910/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a decisão do dia 09/01/2018 não foi publicada 

automaticamente pelo sistema apolo, intimo a parte autora para que tome 

ciência. Intimo também para que caso queira, formule os quesitos e indique 

assistente técnico, no prazo de 15 (quinze) dias.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74594 Nr: 3252-36.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de Sorriso/MT, na Segunda Vara Criminal, no dia 

13/03/2018 às 16:10 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 72866 Nr: 2492-87.2017.811.0033
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 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDALINA DUMMER BUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:12293, MARILI RIBEIRO TABORDA - OAB:14.431A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) RETIFIQUE-SE o tipo de ação na capa dos autos e sistema Apolo, se 

necessário, para Carta Precatória Cível, conforme decisão de fl. 33.

b) Retificada a distribuição do feito, INTIME-SE, via DJe, o advogado 

subscritor da contestação de fls. 58/62, Dr. João Batista de Almeida, para, 

no prazo de 10 (dez) dias úteis, (i) regularizar a representação 

processual de EDESON DUMMER BUSS nos autos, porque ausente 

procuração de IDALINA DUMMER BUSS outorgando-lhe poderes ou 

comprovação de que seja seu representante legal; (ii) juntar 

documentação probatória que comprove a incapacidade financeira e a 

impossibilidade de pagamento das despesas inerentes às taxas e custas 

judiciárias por parte de IDALINA DUMMER BUSS e (iii) manifestar sobre a 

preliminar de incompetência de foro, arguida por ocasião da impugnação à 

contestação apresentada pela parte autora às fls. 67/71.

c) Expeça-se, acaso necessário, Mandado de Busca e Apreensão do bem 

descrito na inicial, observado o último endereço informado nos autos pelo 

Requerente, e/ou intime-se o oficial de justiça encarregado para juntar 

certidão de cumprimento do mandado.

d) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63086 Nr: 647-54.2016.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXON EICHELT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. INDEFIRO o pedido de fl. 68 (juntada do comprovante de pagamento da 

diligência de oficial de justiça e consequente expedição do mandado), 

porque precluso.

Um, o pagamento de diligência de oficial de justiça, foi determinado aos 

advogados da instituição financeira, por meio do DJe nº 9973, publicado 

em 07.03.2017 e diretamente a parte autora, via postal em 14.06.2017 

(aviso de recebimento de fl. 65v), contudo, só apresentaram a guia de 

recolhimento em 14.12.2017, por meio de protocolo eletrônico, a qual foi 

jungida no feito em 11.01.2018.

Dois, em 09.01.2018, à fl. 67, a teor das certidões de decurso de prazo de 

fls. 64 e 66, foi proferida sentença, extinguindo o feito, por abandono da 

causa, sendo os advogados constituídos da autora intimados desses 

decisum, via Dje nº 10183, publicado em 22.01.2018, sem qualquer 

manifestação até a presente data (26.02.2018).

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se a parte autora, por meio de seus advogados, sobre o teor da 

presente decisão.

b) Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de fl. 67 e cumpram-se 

as deliberações porventura ainda pendentes.

c) Após, arquivem-se os autos, com as anotações, providências e baixas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 16526 Nr: 1884-75.2006.811.0033

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DANIEL DE MEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ KARA JOSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849-MT, SÓCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:2269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4903, MARCELO KARA JOSÉ - OAB:12.956/MT, VALMIR 

ANTONIO DE MORAES - OAB:4933/MT

 Vistos etc.

1. Considerando os termos da certidão de fl. 47, intime-se o impugnante 

para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca do interesse em 

prosseguir com o presente incidente, postulando o que entender de direito, 

sob pena de extinção.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 74515 Nr: 3204-77.2017.811.0033

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS OLIVEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, MAYCON GLEISON FURLAN PICININ, na qualidade 

de advogado, para que devolva os autos do processo em carga para 

fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76636 Nr: 8-65.2018.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINTON DO NASCIMENTO CASTRO, 

CARLOS EDUARDO MILA, DIEGO ROSA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DOS ANJOS SILVA 

JUNIOR - OAB:23667/O

 Intimo Vossa Senhoria, GILBERTO DOS ANJOS SILVA JUNIOR, na 

qualidade de advogado, para que devolva os autos do processo em carga 

para fotocópia, a esta Secretaria, uma vez que já decorrido o prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão, conforme preceitua a 

CNGC/TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 20165 Nr: 18-61.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENALDO SCHARF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRÁS - USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE ACOSTA SILVA - 

OAB:23963/O

 Vistos.

Considerando que a penhora de bens imóveis, por expressa disposição 

legal do artigo 845, § 1º do CPC, independentemente de onde estejam 

localizados, pode se dar por termo nos autos, determino a realização da 

penhora por esse meio, com a nomeação dos Executados (Ademir da 

Silva e Madalena Maria Lemes da Silva, sócios da empresa executada) 

como fiéis depositários.

Após, expeça-se mandado de avaliação do imóvel penhorado e intimação 

dos devedores quanto aos termos de penhora e avaliação, bem como 

para que estes, querendo, ofereçam embargos no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000009-67.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR ROSENO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ATO ORDINÁRIO. Serve a presente para intimação da parte recorrida 

para, caso queira, apresente contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-72.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO ZACARIAS ROSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT0016158A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO N. 1000138-72.2017.8.11.0033 AUTOR: ALDO ZACARIAS 

ROSA FILHO REQUERIDO: VIVO S/ABV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SANTANDER LEASING S.A. 

ARRENDAMENTO MERCANTIL DECISÃO Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Cuida-se de Embargos de 

Declaração opostos por B. V. Financeira crédito, Financiamento e 

Investimento, postula pela dilação de prazo para o cumprimento da 

obrigação de fazer, consistente na baixa no gravame existente sob o 

veículo do veículo Hyundai HB20, 1.6, Chassi 9BHBG51DADP038513. 

Relata que o prazo determinado de 48 horas é muito exíguo para o 

cumprimento da obrigação, necessitando do prazo mínimo de 20 dias. O 

autor, por sua vez, manifestou-se informando que o requerido já 

promoveu a baixa do gravame em julho/2017 (Id. 11590482). Desta feita, 

vislumbro o exaurimento do objeto dos Embargos de Declaração em 

decorrência do cumprimento da obrigação de fazer. Ademais, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Intimem-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 22 de 

fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza De Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-18.2017.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR DE SOUZA SILVA (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)

 

PROCESSO N. 1000161-18.2017.8.11.0033 AUTOR: NAIR DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S/A DECISÃO Vistos, Tempestivo, recebo o 

recurso inominado, apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano 

irreparável ao recorrente (artigo 43 da Lei nº 9.099/95). Intime-se o 

recorrido para, no prazo de 10 (dez) dez dias, apresentar contrarrazões. 

Apresentada ou não as contrarrazões, remetam-se os autos à Turma 

Recursal. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. São José do Rio Claro/MT, 

22 de fevereiro de 2018. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010005-19.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010005-19.2017.8.11.0049 REQUERENTE: RAIMUNDO GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Indenização por Danos 

Morais e Materiais proposta por RAIMUNDO GOMES DA SILVA, em face de 

BANCO FINASA BMC S.A, em que alega que é aposentado e já realizou 

um empréstimo com a reclamada em que se desconta o valor de R$153,00 

(cento e cinquenta e três mil reais), contudo, a reclamada esta 

descontando os contratos n.804596160, de valor R$2.913,99 (dois mil, 

novecentos e treze reais e noventa e nove reais), e contrato n. 

806270159, valor de R$905,70 (novecentos e cinco reais e setenta 

centavos), que o reclamante não celebrou e não reconhece. O reclamado 

em contestação suscita preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade de perícia, vez que o reclamante apostou sua digital nos 

contratos, alega que o reclamante contratou os serviços, que por ser 

analfabeto o contrato foi lido em voz alta com presença de testemunhas. É 

o breve relato. A preliminar de incompetência não merece prosperar pelo 

simples fato de que não existe contrato nos autos. 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 que pese o reclamado contestar os 

fatos imputados, não trouxe provas nos autos da contratação dos 

empréstimos pelo reclamante, pois, juntou apenas declaração de 

residência com a digital do reclamante e atestados para pessoas 

portadores de deficiências sensoriais com a digital do reclamante sem 

qualquer informação preenchida. Não é possível que, ainda, nos dias 

atuais se permita tal ofensa aos direitos do consumidor, sobretudo se 

tratando de idoso com deficiência, pois, este não tem condições de 

verificar o que está anuindo. Assim, a conduta da reclamada foi ilícita, haja 

vista estar realizando desconto na aposentadoria do reclamante sem ter o 

mesmo contratado tais empréstimos e obrigando o reclamante a apostar 

sua digital em um documento que está em branco. Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, é medida que se impõe. Desta forma merece 

ser acolhido o pleito do reclamante para determinar a devolução dos 

valores descontados indevidamente e indenização por danos morais que 

entendo ser razoável o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Ante o 

exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial 

para: A DETEMINAR o cancelamento dos descontos em folha de 

pagamento dos contratos 804596160 e 806270159 e CONDENAR à 

restituição dos valores descontados indevidamente atualizados pelo INPC 

a partir do desembolso; B CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 482 de 617



indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) 

atualizados pelo INPC a partir da sentença. 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010020-85.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

TULIO ROSA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MURILLO DE FARIA FERRO OAB - GO0029226A (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010020-85.2017.8.11.0049 REQUERENTE: TULIO ROSA CAMPOS 

REQUERIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS, 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A 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 

TULIO ROSA CAMPOS, em face de SAGA S/A GOIAS DE AUTOMÓVEIS e 

BANCO FINASA BMC S.A, em que alega que no ano de 2010 efetuou uma 

compra de um veículo Fiat Uno Mille na empresa SAGA, ao que financIou o 

referido veículo e realizou a quitação do mesmo em 27/05/2015, e desde 

então, vem tentando efetuar a sua transferência, mas não consegue haja 

vista o mesmo encontrar-se em nome da empresa Dibens, sendo que 

providenciou toda a documentação requerida pela DETRAN para a 

transferência, contudo, faltam o contrato de financiamento original e a 

carta de quitação que o Banco Finasa se nega a fornecer. A primeira 

reclamada SAGA S/A GOIAS suscita preliminar de ilegitimidade passiva, 

vez que apenas realizou a intermediação da compra, sendo esta 

financiada pela segunda reclamada. A segunda reclamada contesta 

alegando que a transferência é de responsabilidade do reclamante que 

tinha o prazo de 30 após a quitação para requerer o novo documento. É o 

breve relato. Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo 

primeiro reclamado esta merece ser acolhida, pois, restou demonstrado 

nos autos que sua prestação de serviço se limitou ao intermédio da 

compra, sendo a responsabilidade do pagamento e transferência restrita 

ao reclamante e ao banco financiador. Em detida analise aos documentos 

e provas juntadas aos autos temos que razão assiste a reclamante, pois, 

em nenhum momento se desobrigou do fato de ter que transferir o veículo, 

contudo, especificou 2 documentos exigidos pelo órgão responsável que 

não foram fornecidos pela segunda reclamada, quais sejam, contrato de 

financiamento original e carta de quitação. Assim, verifica-se que é 

inaceitável em qualquer pratica consumerista de privação do consumidor 

do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação pela demora, 

pois, sem os documentos da segunda reclamante se privou de ter o 

veículo regularizado. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos 

constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a segunda reclamada na obrigação de entregar o contrato 

original do financiamento e a carta de quitação para que o reclamante 

regularize o veículo, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), 

limitada ao teto dos juizados especiais. B) CONDENAR a segunda 

reclamada ao valor de de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da sentença; 

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, 12 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-31.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO DE SOUZA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APOENA CAMERINO DE AZEVEDO OAB - MT0013314A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010097-31.2016.8.11.0049 REQUERENTE: LUIZ PINHEIRO DE SOUZA 

FILHO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito proposta por LUIZ PINHEIRO 

DE SOUZA FILHO, em face de CLARO TV SA, em que alega que foi 

inscrito indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela reclamada 

no valor de R$1.053,35 (mil e cinquenta e três reais e trinta e cinco 

centavos), contudo, alega desconhecer o débito. O reclamado contesta as 

alegações de forma genérica, apenas alegando que o reclamante possui o 

débito e junta aos autos apenas telas sistêmicas. É o breve relato. A 

reclamada não apresentou nenhum documento capaz de comprovar a 

legitimidade da cobrança da dívida, mormente porque as faturas são 

documentos unilaterais, logo, tem-se a reconhecer a aplicação da 

determinação de inexistência de dívida, e a indenização pelos danos 

morais. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o 

Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em 

seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está presente a 

verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos documentos 

juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A COBRANÇA, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “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. 

§ 1° 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. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 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.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. 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 vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranquilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios tenho como razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial: A) 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de realizar novas cobranças 

em razão do débito sob judice, bem como faça a retirada do nome do 

Reclamante do cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais. B) CONDENO a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$3.000,00(três mil reais), 

forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); 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, 12 de fevereiro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010118-07.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLY TEIXEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBERLEY GOMES DE REZENDE OAB - MT14288/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010118-07.2016.8.11.0049 REQUERENTE: DANIELLY TEIXEIRA 

RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Indenização por Danos Morais DANIELLY TEIXEIRA RODRIGUES, 

em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que alega que ao se mudar para 

a cidade de Santa Terezinha buscou alterar o seu plano telefônico ao 

buscar informações se a reclamada realizava cobertura na cidade, 

momento também que fez a troca do seu aparelho. Contudo, para sua 

surpresa o aparelho apresentou defeito, ao que a reclamada não se 

responsabilizou pela troca do produto, e, ainda, com a mudança de cidade 

todas as ligações passaram a ser interurbanas, razão pela qual requer a 

rescisão do contrato a devolução do aparelho e danos morais. A 

reclamada informa que não realizou a troca por apenas prestar serviço de 

comunicação, não se responsabilizando pela troca do aparelho. É o breve 

relato. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. O Código de 

Defesa do Consumidor é muito claro ao dispor que em caso de 

impossibilidade da troca do produto o consumidor tem o direito de escolher 

se quer a devolução do dinheiro ou aceita produto diverso, o que não se 

verifica neste caso, pois, o consumidor foi veemente ao afirmar que quer 

a devolução do dinheiro. Além do mais, restou demonstrado um vício na 

informação à reclamante que onerou sobremaneira o contrato causando 

desequilíbrio, motivo pelo qual a rescisão contratual é a via mais 

adequada. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos constitutivos de 

seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado à reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois 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, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

DECLARAR a rescisão do contrato 2089283564, desativando 

imediatamente o linha telefônica nº. (65) 99877613; B) CONDENAR a 

reclamada a pagar à reclamante a importância de R$ 2.000,00 (2 mil reais), 

a título de indenização por danos morais, a ser corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da 

sentença; 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, 27 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010122-44.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINO ELIZEU DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010122-44.2016.8.11.0049 REQUERENTE: GERCINO ELIZEU DE SOUZA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se Reclamação com Pedido de Indenização por Danos 

Morais proposta por GERCINO ELIZEU DE SOUZA em face de BV 

FINANCEIRA, em que alega que no ano de 2013 realizou um empréstimo 

junto à reclamada vindo a quitá-lo, contudo, posteriormente foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela dívida já paga. O 

reclamado contesta as alegações de forma genérica, apenas alegando 

que o reclamante não tem direito à indenização por danos morais. É o 

breve relato. A reclamada não apresentou nenhum documento capaz de 

comprovar a legitimidade da cobrança da dívida, que restou incontroverso 

já ter sido quitado débito. Assim, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do 

CDC, sendo o Reclamante – consumidor - parte hipossuficiente, deverá 

ser aplicado em seu favor à inversão do ônus da prova, uma vez que está 

presente a verossimilhança de suas alegações, reforçada pelos 

documentos juntados com a inicial. Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, 

aplicam-se os princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da 

inversão do ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 
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deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A COBRANÇA, o que não fez, criando em seu 

desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei n.º 8.078/90 disciplina a 

matéria ao prescrever a responsabilidade de natureza objetiva para estes 

casos: “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. 

§ 1° 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. § 2º O serviço não é considerado defeituoso 

pela adoção de novas técnicas. § 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.”. 

Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de regra, ao 

consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de causalidade. 

Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por DANOS 

MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. 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 vitima, 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 intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 

critérios tenho como razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais), quantia 

que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como 

punição à parte reclamada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial: A) 

DETERMINO que a reclamada abstenha-se de realizar novas cobranças 

em razão do débito sob judice, bem como faça a retirada do nome do 

Reclamante do cadastro de proteção ao crédito no prazo de 5 dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite do valor de 

alçada dos juizados especiais. B) CONDENO a reclamada, a pagar a título 

de danos morais à parte reclamante o valor de R$3.000,00(três mil reais), 

forte nos artigos no art. 5.º, V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, 

incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, 

forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”); 

Confirmo a liminar deferida. 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, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-41.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ELINEIA ANDRADE DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000014-41.2017.8.11.0049 REQUERENTE: ELINEIA ANDRADE DE SOUZA 

SILVA REQUERIDO: MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA 

Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. 

Trata-se de Reclamação proposta por ELINÉIA ANDRADE DE SOUZA 

SILVA, em face de MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. 

Na audiência de conciliação as partes celebraram acordo de R$600,00 

(seiscentos reais) a título de compensação. Desta forma, atrelado às 

orientações supra, passo a proferir a sentença. As partes efetuaram 

composição amigável, conforme se verifica no termo da audiência de 

conciliação, devendo a presente execução ser extinta com resolução do 

mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do CPC/2015. Ante o 

exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO firmado pelas partes 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos mediante sentença, em 

conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 9.099, de 26 de 

setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com julgamento de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-15.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BOLLICO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000061-15.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANCISCA BOLLICO DO 

AMARAL REQUERIDO: SOARES SAUDEVIDA LTDA - ME Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Ação de Reclamação com Pedido de Indenização por Danos Materiais em 

Morais proposta por FRANCISCA BOLLICO DO AMARAL, em face de 

SOARES SAUDEVIDA LTDA-ME (IMED- INSTITUTO DE ESPECIALIDADES E 

DIAGNÓSTICO – Unidade de Confresa), em que alega que contratou da 

reclamada um plano de saúde em que pagaria o valor de R$65 reais 

durante o período de um ano, ao que pagou todas as mensalidades 

totalizando o valor de R$910,00 (novecentos e dez reais), ainda, teria 

desconto em farmácias, consultas e exames, contudo, necessitou realizar 

exames e não conseguiu pelo plano, informa que as informações foram 

repassadas pelo Whatsapp pelo responsável e solicitou uma cópia do 

contrato a reclamada não forneceu. A reclamada devidamente citada 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. É o breve relato. A 

reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Assim, 

com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Analisando detidamente os autos ficou configurado 

nos autos a parte reclamante pagou todas as mensalidades e não 

conseguiu realizar seus exames, ao que nem tampouco foi lhe dado 

satisfação ou fornecido cópia do contrato. É inaceitável em qualquer 

pratica consumerista privar o consumidor do serviço contrato e não lhe 

entregar cópia do contrato. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos 

constitutivos de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 

373. O ônus da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar 

que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a reclamada à devolução do valor de R$910,00 (novecentos e 

dez reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do respectivo desembolso; B) CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; 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, 21 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000081-06.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HEITOR RODRIGUES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORGY WILLIAN GOMES LUZ OAB - GO0049109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000081-06.2017.8.11.0049 REQUERENTE: CARLOS HEITOR RODRIGUES 

SILVA REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por CARLOS HEITOR RODRIGUES SILVA, 

em face de CLARO S/A. Na audiência de conciliação as partes celebraram 

acordo de pagamento pela parte reclamada do valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), que foi devidamente cumprido segundo informações nos autos. 

Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a sentença. 

As partes efetuaram composição amigável, conforme se verifica no termo 

da audiência de conciliação, devendo a presente execução ser extinta 

com resolução do mérito à inteligência do artigo 487, III, alínea “b” do 

CPC/2015. Ante o exposto, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO 

firmado pelas partes para que produza seus legais e jurídicos efeitos 

mediante sentença, em conformidade com o estatuído no art. 57, da Lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995, JULGANDO EXTINTO o processo com 

julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b” do CPC. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 
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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, 21 de fevereiro de 2018. 

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-79.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERIVELTO FERREIRA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO VENEROSO DAUR OAB - MG102818 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-79.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANCISCO ERIVELTO 

FERREIRA E SILVA REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S/A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Reclamação proposta por FRANCISO 

ERIVELTO FERREIRA E SILVA, em face de BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO, em que alega que contratou um cartão de crédito da 

reclamada com um limite de R$6.000,00 (seis mil reais), ao que em 

dezembro de 2016 viajou de férias e foi surpreendido com o bloqueio do 

cartão, entrou em contato com a reclamada e esta informou que o bloquei 

havia sido em decorrência de política interna do banco, informa que 

sempre pagou suas faturas. A reclamada contesta os fatos alegando que 

a ação foi encaminhada para auditoria interna não sendo encontrado 

nenhum irregularidade, ao que alega que o contrato era para crédito 

consignado e como o reclamante não possui mais margem para desconto 

em folha de pagamento o cartão foi automaticamente cancelado, ao que 

somente depois de procurado pelo reclamante realizou novo contrato. Pois 

bem. 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. Verifico que a parte 

reclamada trouxe provas suficientes quanto ao alegado, vez que o 

contrato celebrado pelo reclamante era de pagamento consignado, ao que 

este mesmo informa na impugnação da contestação que realizava os 

pagamentos via boleto. Desta forma, não estando a obrigação sendo 

cumprida conforme o contrato é direito da reclamada a rescisão do 

mesmo. Assim, não houve a prática de ato ilícito pela Reclamada. A boa-fé 

objetiva é talvez o mais importante princípio do direito contratual 

contemporâneo. É o dever imposto a quem quer que tome parte em relação 

negocial, de agir com lealdade e cooperação, abstendo-se de condutas 

que possam esvaziar as legítimas expectativas da outra parte. Daí decorre 

múltiplos deveres anexos, deveres de conduta que impõem às partes, 

ainda na ausência de previsão legal ou contratual, o dever de agir 

lealmente. A conduta da parte reclamante, além de atentar contra os fins 

do processo, também ofende a boa-fé contratual eis que profundamente 

desleal. Por fim, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita 

ou indevida por parte da reclamada, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral, uma vez que, ausentes os requisitos necessários para que 

haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de 

causalidade entre e o ato e o dano e a culpa da parte reclamada na 

ocorrência do fato danoso. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão contida na peça inicial, julgando o mérito nos termos do 

artigo 490, CPC. 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, 21 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010002-64.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

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):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010002-64.2017.8.11.0049 REQUERENTE: LUZINETE RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da 

lei 9099/95. Trata-se Ação de Reclamação com Pedido de Indenização por 

Danos Morais proposta por LUZINETE RIBEIRO DOS SANTOS, em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que 

alega que é usuária da Unidade Consumidora n°6592268-7, que não está 

em seu nome, contudo, no dia 19/01/2017 passou um caminhão e 

arrebentou o fim de iluminação. Informa que entrou em contato diversas 

vezes com a reclamada para realização do conserto, contudo, não 

fizeram o reparo. A liminar foi deferida determinando o religamento da 

energia elétrica. Em contestação a reclamada alega que não há dano 

moral, vez que a reclamante não é titular da unidade consumidora e que se 

trata de mero aborrecimento. Pois bem. Em que pese assiste razão a 

reclamante em solicitar o religamento da energia, mormente porque a 

reclamada não apresentou justificativas plausíveis para a não realização 

do reparo, não é possível admitir que o fato tenha ultrapassado a linha do 

mero dissabor inerente à vida em sociedade, ou que tenha causado real 

lesão ao direito da personalidade da parte autora. Com efeito, em que pese 

às razões apresentadas, entendo que não há como reconhecer que a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações. 

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero 

aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores 

consequências, não são passíveis de indenização por dano moral. Aliás, a 

história revela e é certo que a vida em sociedade, naturalmente - e sempre 

foi assim desde o início das civilizações –, impõe perdas e ganhos em 

diferentes graus e isso é salutar para o desenvolvimento econômico e 

intelectual da sociedade. Ora, se todos quiserem ganhar sobre toda e 

qualquer situação da vida cotidiana, por conseguinte, causará sérios 

desequilíbrios e prejuízos à vida em sociedade. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica entre as partes, mas restando inequívoca a inexistência 

de dano moral a ser reparado. POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos 

consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, 

apenas para condenar a parte reclamada à religação da energia elétrica, 

confirmando, a liminar deferida; e indefiro o pedido de danos morais, 

julgando extinto com resolução do mérito com arrimo no que dispõe o 

inciso I do art. 487 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010017-72.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. JIMENEZ - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHINTHIA MARIA GONCALVES OAB - MT0016950A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALGRIN GROUP S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010017-72.2013.8.11.0049 REQUERENTE: E. A. JIMENEZ - ME 

REQUERIDO: GALGRIN GROUP S.A Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais proposta por E. A. JIMENEZ–ME, em face de GALGRIN 

GROUP S/A, em que alega que comprou da reclamada produtos 

suplementares sendo emitido uma duplicata de nº 58524645, no valor de 

R$ 2.055,20 (dois mil e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), com 

vencimento para o dia 21/10/2012, contudo, como o documento não 

chegou em tempo da quitação foi enviado uma nova duplicata no dia 

30/10/2012, sob o mesmo número 58524646, agora no valor de R$ 

2.096,30 (dois mil e noventa e seis reais e trinta centavos), com 

vencimento para esta mesma data (31/10/2012), o que foi regularmente 

paga, porém, mesmo com o pagamento a parte reclamada realizou o 

protesto da duplicata de forma indevida. A reclamada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação e não apresentou contestação. É o 

breve relato. Assim, concluo que a reclamada não compareceu à 

audiência de conciliação e deixou de apresentar sua contestação no 

prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos 

termos do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 

9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da 

reclamada importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, 

contudo, não induz necessariamente à procedência do pedido, desde que 

convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos 

autos. 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 No 

caso dos autos, o protesto indevido da empresa Autora, gera abalo que 

não pode ser caracterizado como “mero aborrecimento”. Sobre a questão, 

pacífica a jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. AÇÃO 

ORDINÁRIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 1. Comprovado o 

protesto indevido de títulos de crédito, porque inexistente dívida apta a 

ensejar as suas respectivas emissões, impõe-se a condenação das 

apelantes ao ressarcimento dos danos morais suportados pela parte 

autora. 2. A reparação dos prejuízos extrapatrimoniais deve proporcionar 

a justa satisfação à vítima e, em contrapartida, impor ao infrator impacto 

financeiro, a fim de dissuadi-lo da prática de novo ilícito, porém de modo 

que não signifique enriquecimento sem causa do ofendido. No caso 

concreto, vai minorada a verba indenizatória devida à autora para R$ 

8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M a partir da 

data do presente julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação. 3. Honorários sucumbenciais mantidos. APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70053245882 RS , 

Relator: Mário Crespo Brum, Data de Julgamento: 13/03/2014, Décima 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

14/03/2014). Em tal ocorrendo, deve-se tocar ao arbitramento cabível 

segundo o que dispõe o artigo 946 do Código Civil. Dessa maneira, 

verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta 

ilícita e o dano, e a culpa da reclamada no evento danoso, surge o dever 

de indenizar. A reparação do dano é garantida pelo artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal de 1988, pelo artigo 186 do Código Civil, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia das reclamadas. Portanto, violado o princípio constitucional 

descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a 

vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” Por 

sua vez, a legislação infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente 

Código Civil, prescreve que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano.’ Ademais, conforme entendimentos 

jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando 

provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos 

inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom 

nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, "em se 

tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome 

e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que 

indireta.” Nesse sentido: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO – 

INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se 

como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o 

bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas 

jurídicas; não apenas aqueles que afetam a alma e o sentimento do 

indivíduo, valores próprios do ser humano. 2. A ofensa à empresa tanto 

pode causar-lhe prejuízo de ordem material quanto de ordem apenas 

moral, devendo recompor-se o seu patrimônio dessa natureza atingido. 

Irrelevante que o reflexo não seja íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a 

tanto não se limita o conceito a extrair-se do vocábulo "honra". O uso 

indevido do nome da empresa configura violação à imagem e valores 

sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividades e 

acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 

3. A pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que 

violados quaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso 

X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador não a 

distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – 

(Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” 

Desse modo, tenho que, devida é a indenização à parte reclamante, pois, 

da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas 

para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gera 

desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para 

configurar o dano moral. Ademais, considerando o transtorno sofrido pelo 

Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que 

poderiam ter solucionado o problema administrativamente, sem que o 

conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa soma que não 

apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas especialmente 

deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as 

posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só 

tempo prudência e severidade. Sopesando tais critérios, tenho como 

razoável o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que certamente 

satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como punição à 

Reclamada. Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na peça inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada à 

definitiva baixa no protesto, confirmando a liminar deferida nos autos; b) 

CONDENAR ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais a ser atualizado pelo INPC a partir da 

sentença. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-49.2017.8.11.0049
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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):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010003-49.2017.8.11.0049 REQUERENTE: LENIR PYDD DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos Dispensado relatório a teor do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais proposta por LENIR 

PYDD DE OLIVEIRA, em face de ENERGISA MATO GROSSO – 
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DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em que alega que no dia 24 de 

dezembro de 2016, houve várias quedas de energia na sua unidade 

consumidora n.6/2549796-7, danificando seu parelho refrigerador Consul, 

220v, que entrou em contato com a reclamada e foi lhe entregue um termo 

de opção de pagamento sendo orientado a entregar vários documentos à 

reclamada e a fazer um orçamento, porém, passados mais de um mês sem 

o conserto, mandou realizá-lo as suas expensas, vez que é diabética e 

faz uso de insulina necessitando da refrigerador, e, ainda, perdeu vários 

mantimentos, haja vista estar as vésperas do natal. A reclamada suscita 

preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e no 

mérito alega que não há registro de quedas de energia na data 

mencionada pela reclamante e que esta não comunicou à reclamada do 

suposto fato. É o breve relato. A preliminar de incompetência do juízo por 

necessidade perícia não prospera, vez que as provas constantes nos 

autos são suficientes para julgamento da matéria. Em atenta análise as 

provas juntadas aos autos pelas partes é necessário reconhecer o direito 

à indenização por danos morais à reclamante, vez esta juntou aos autos 

números de todos os protocolos que realizou contato com a reclamada, 

laudo do aparelho em que consta danificação por sobrecarga elétrica e 

termo de opção de pagamento entregue pela própria reclamada à 

reclamante. Ademais, com a interrupção da energia elétrica sem culpa da 

reclamante esta perdeu mantimentos que estavam na geladeira e não teve 

condições de refrigerar sua insulina, necessitando de ajuda de vizinhos, 

fato este que atinge sobremaneira a dignidade da pessoa humana 

configurando, assim, dano moral in re ipsa. Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da 

reclamada no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pela reclamada culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia da reclamada. Portanto, violado 

o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da Constituição 

Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - 

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação infraconstitucional, 

via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve que: “Aquele que por 

ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou 

causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.’ E, também, o 

artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe 

que: “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VI – a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos.” Ainda sob a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os 

princípios da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do 

ônus probatório, da boa-fé objetiva, da hipossuficiência e da 

vulnerabilidade, entre outros, recaindo sobre a parte ré o dever de 

indenizar o consumidor, somente podendo ser AFASTADA A 

RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO OCORREU O DEFEITO 

DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA DESTA É 

EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia a 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, o que 

não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar. O art. 14 da Lei 

n.º 8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “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. § 1° 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. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 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.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. 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 vitima, 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 intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Subsiste, pois, o dever da parte ré indenizar a parte autora, cabendo a 

este Juízo fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica da parte ré e da exemplaridade. 

Sobre este tema, diga-se ainda que deve atender a uma dupla finalidade: 

reparação e repressão. E, portanto, deve ser observada a capacidade 

econômica do atingido, mas também dos ofensores, de molde a que não 

haja enriquecimento injustificado, mas que também não lastreie 

indenização que não atinja o caráter pedagógico a que se propõe. De 

acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor 

do dano moral “levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do 

caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, 

preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento 

ao lesado”. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, 

Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Logo, conclui-se que o 

prejuízo moral experimentado pela parte autora deve ser ressarcido numa 

soma que não apenas compense a dor e/ou o sofrimento causado, mas 

especialmente deve atender às circunstâncias do caso em tela, tendo em 

vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido, exigindo-se 

a um só tempo prudência e severidade. A respeito do valor da indenização 

por dano moral, a orientação jurisprudencial é neste sentido: “(...) A 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE SER ARBITRADA MEDIANTE 

ESTIMATIVA PRUDENCIAL QUE LEVE EM CONTA A NECESSIDADE DE, 

COM A QUANTIA, SATISFAZER A DOR DA VÍTIMA E DISSUADIR, DE 

IGUAL E NOVO ATENTADO, O AUTOR DA OFENSA (RT 706/67). Comporta 

redução o quantum, quando arbitrado em quantia excessiva e 

desproporcional ao evento e suas circunstâncias. Provimento parcial do 

recurso.” (TJPR – ApCiv 0113615-8 – (8666) – São José dos Pinhais – 5ª 

C.Cív. – Rel. Des. Luiz Cezar de Oliveira – DJPR 17.06.2002). – grifo 

nosso. Argumente-se ainda a inteligência do art. 6º da Lei nº 9.099/95 nos 

mostra que: “O JUIZ ADOTARÁ EM CADA CASO A DECISÃO QUE 

REPUTAR MAIS JUSTA E EQUÂNIME ATENDENDO OS FINS SOCIAIS DA 

LEI E AS EXIGÊNCIAS DO BEM COMUM”, demonstrando ao Juízo que 

poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo 

discricionariedade amparada por Lei. – grifo nosso. Sopesando tais 
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critérios e, ainda tenho como razoável o valor R$5.000,00 (cinco mil reais), 

quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda 

como punição à parte reclamada. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos 

autos consta, opino pela PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da 

inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$910,00 (novecentos e dez reais) a título de danos materiais, a ser 

atualizado pelo INPC a partir do desembolso; b) CONDENAR a reclamada 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo “INPC” e acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010010-41.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE BARBOSA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAIRA MORAES DE MIRANDA OAB - MT0020050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA LOJAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010010-41.2017.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIENE BARBOSA MIRANDA 

REQUERIDO: MARISA LOJAS S.A. Vistos etc. Dispensado relatório nos 

termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais e Materiais proposta por LUCIENE BARBOSA MIRANDA, em 

face de LOJAS MARISA S/A, em que alega que em junho/2015 realizou 

uma compra no site da reclamada no valor de R$ 379,07 (trezentos e 

setenta e nove reais e sete centavos) e outra no mês de agosto de 2015 

no valor de R$ 264,17 (duzentos e sessenta e quatro reais e dezessete 

centavos), efetuou os dois pagamentos através do sistema de pagamento 

boleto bancário, contudo, a reclamada nunca entregou os produtos e ao 

entrar em contato a reclamante foi informada que os pedidos haviam sido 

cancelados sem nenhuma justificativa. O reclamado não contesta os 

fatos, mas, apenas o pedido de repetição de indébito em dobro e da 

indenização por danos morais. 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, verifica-se no presente caso que de fato 

a reclamante realizou os pedidos, pagou por eles e teve seu pedido 

cancelado, permanecendo até o presente momento sem os produtos e 

sem a devolução do dinheiro. Logo, a procedência da pretensão contida 

na inicial, é medida que se impõe. Desta forma merece ser acolhido o pleito 

do reclamante para determinar a devolução dos valores transferidos ao 

reclamado e indenização por danos morais que entendo ser razoável o 

valor de R$3.000,00 (três mil reais). Ante o exposto, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial para: A a) CONDENAR 

à restituição do valor de R$ 643,24 (seiscentos e quarenta e três reais e 

vinte e quatro centavos), corrigidos pelo INPC a partir do desembolso. b) 

CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais) atualizados pelo INPC a 

partir da sentença. 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva 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 VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010037-97.2012.8.11.0049 REQUERENTE: JOANA GONÇALVES DOS 

SANTOS, JOAQUIM GONÇALVES DA SILVA INTERESSADO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório. Em detida análise dos 

autos tenho que razão assiste o Embargante, pois, consta na sentença 

embargada o número do processo 8010064-41.2016.811.0049, diverso do 

processo questionado, contudo, em pese o erro no número do processo 

possível é identificar que se trata da sentença correta, vez que todos os 

capítulos da sentença se referem às partes e pedidos desta lide. Isto 

posto, opino pelo CONHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS opostos para, no mérito, alterar o dispositivo da 

sentença que passa a conter a seguinte redação da sentença: “Processo 

n° 8010037-97.2012.8.11.0049. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PROJUDI. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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, 23 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010033-21.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX SEGALA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010033-21.2016.8.11.0049 REQUERENTE: ALEX SEGALA BORGES 

REQUERIDO: NS2.COM INTERNET S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, 

a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se Ação de Restituição de Valor 

com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta por ALEX SEGALA 

BORGES, em face de NS.2 COM INTERNET S.A, em que alega que no dia 

27 de novembro de 2015 realizou uma compra no site 

www.netshoes.com.br, aproveitando um Black Friday da empresa, no 

qual adquiriu um óculos de sol da marca Oakley, pelo valor de R$ 263,92 

(Duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), contudo, o 

produto nunca chegou, razão pela qual entrou diversas vezes em contato 

com a reclamada via e-mail, contudo, esta apenas informou que o produto 

havia sido extraviado e disponibilizou um vale compras no valor pago. A 

reclamada contesta os fatos alegando que não ocorreu em ato ilícito, vez 

que tentou entrar em contato com o reclamante sem sucesso e que 

disponibilizou o vale compras, não sendo, assim, hipótese de danos 

morais. É o breve relato. Analisando detidamente os autos ficou 

configurado nos autos a ausência de entrega do produto adquirido pelo 

reclamante, inclusive, a própria reclamada confirma a não entrega 

restando, desta forma, este fato incontroverso. Assim, tenho que a parte 

reclamante demonstrou suficientemente o alegado quanto a não entrega 
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da mercadoria e quanto a tentativa de resolver administrativamente o 

imbróglio, sem obter o produto e tampouco a devolução do dinheiro. O 

Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor que cabe ao 

consumidor a opção seja pela devolução do dinheiro, seja pela troca do 

produto. Ao que se percebe nesta demanda a intenção de se ver 

restituído. É inaceitável em qualquer pratica consumerista privar o 

consumidor do produto adquirido por tanto tempo sem prestar satisfação 

pela demora. Logo, o réu não trouxe prova alguma dos fatos constitutivos 

de seu direito, descumprindo assim, o art. 373 do CPC: “Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor.” Imperioso destacar que o 

deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela 

responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em 

face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de 

zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com 

os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão 

vejamos: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Dessa maneira, verificada a existência do dano, do 

nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa das 

reclamadas no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má 

prestação de serviço fornecida pelas reclamadas culmina, pois, com a sua 

responsabilidade pelos danos causados a parte reclamante e, por 

conseguinte, com o seu dever de indenizar. A reparação do dano é 

garantida pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal de 1988, pelo 

artigo 186 do Código Civil, bem como pelo artigo 6°, inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que 

no presente caso, restou patente a desídia das reclamadas. Portanto, 

violado o princípio constitucional descrito no artigo 5º, inciso X, da 

Constituição Federal, “in verbis”: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação.” Por sua vez, a legislação 

infraconstitucional, via do artigo 186, do vigente Código Civil, prescreve 

que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a 

reparar o dano.’ E, também, o artigo 6º, e seu inciso VI, do Código de 

Defesa do Consumidor, dispõe que: “Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor: (...) VI – a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” Desse modo, tenho 

que, devida é a indenização à parte reclamante, ao que os fatos, sem 

dúvidas, geraram desconforto, aflição e transtornos em extensão 

suficiente para configurar o dano moral. Ademais, considerando o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado às reclamada, que poderiam ter solucionado o problema 

administrativamente, sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, 

tenho que é cabível a indenização por danos morais. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Dessa forma, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial, para o fim de: A) 

CONDENAR a reclamada à devolução do valor já quitado pela parte 

reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do respectivo desembolso; B) CONDENAR a 

reclamada a pagar ao reclamante a importância de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da data da sentença; 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, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-39.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

SALOMAO MARACAIPE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON RODRIGUES NEPOMUCENO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

1000040-39.2017.8.11.0049 REQUERENTE: SALOMAO MARACAIPE DA 

SILVA REQUERIDO: ELTON RODRIGUES NEPOMUCENO Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por SALOMÃO MARACAIPE DA SILVA, em 

face de ELTON RODRIGUES NEPOMUCENO, em que alega que realizou a 

venda de uma motocicleta pelo valor de R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), ao que o reclamante pagou o valor de R$2.300,00 (dois 

mil e trezentos reais), restando, ainda, o valor de R$2.200,00 (dois mil e 

duzentos reais) para serem pagos. A parte reclamada devidamente citada 

deixou de comparecer à audiência de conciliação. É o breve relato. A 

parte reclamada deixou de comparecer à audiência de conciliação e não 

apresentou contestação. Assim, concluo que a reclamada deixou de 

apresentar sua contestação no prazo assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), 

implicando em sua revelia, nos termos do Enunciado 11/FONAJE. Assim, 

com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, declaro-a revel. Frise-se que a 

ausência de contestação da reclamada importa em confissão ficta dos 

fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente à 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Ante o exposto, opino pela DECRETAÇÃO da revelia da parte reclamada e 

pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial para CONDENAR 

ao pagamento do valor de R$2.200,00 (dois mil e duzentos reais) 

corrigidos pelo INPC a partir do vencimento do débito. 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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010001-16.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO G. M. FALCAO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELEN DE SOUSA ELEUTERIO OAB - MT21718/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):
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CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-16.2016.8.11.0049 EXEQUENTE: FABIANO G. M. FALCÃO - ME 

EXECUTADO: CASA DO PINTOR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

EPP Vistos etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 

9099/95. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta 

por FABIO G.M FALCÃO –ME, em face de CASA DO PINTOR MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP, em que executa um cheque no valor 

de R$ 1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais), pós datado para 

30/08/2015 e que não foi quitado. A parte executada deixou de 

comparecer à audiência de conciliação. É o breve relato. Assim, concluo 

que a reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem 

a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Com a aplicação 

da confissão ficta, bem assim pelos documentos acostados na inicial, 

restou demonstrado que é fato incontroverso que a reclamante é credora 

da importância de R$1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais). Ante 

o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com 

resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR a parte reclamada a pagar o valor de R$ 

1.760,00 (Um mil, setecentos e sessenta reais) devidamente corrigido pelo 

índice INPC/IBGE, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, que 

incidirão a partir do vencimento do débito 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010014-15.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DULCIMARIA DE SOUZA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRICIO FAGGIANI DIB OAB - SP0256917A (ADVOGADO)

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010014-15.2016.8.11.0049 REQUERENTE: MARIA DULCIMARIA DE 

SOUZA GOMES REQUERIDO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANÇA 

AUTOMOTIVA S/A Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da 

Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. Em que pese os argumentos narrados 

pela parte embargante da omissão quanto ao pedido contraposto, urge 

reconhecer a impropriedade do pleito recursal, vez que não há pedido 

contraposto nos requerimentos. Portanto não existe qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a 

discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010015-34.2015.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE BONAVIGO (REQUERENTE)

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):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010015-34.2015.8.11.0049 REQUERENTE: IVETE BONAVIGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme 

preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão 

opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com 

indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando 

sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença 

observou todos os pedidos das partes. Portanto não existe qualquer 

omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver 

é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado na 

sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte 

postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010026-34.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ARLETTE MAIA RECHSTEINER OAB - DF0023606A 

(ADVOGADO)

CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR OAB - SP0247319A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010026-34.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de 

Embargos Declaratórios manejados contra a sentença proferida nestes 

autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos Declaratórios têm a 

finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, 
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dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, caráter 

substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o 

artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os embargos serão opostos, no 

prazo de cinco dias, em petição dirigida ao juiz ou relator, com indicação 

do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, não estando sujeitos a 

preparo”. No presente caso verifica-se que a sentença observou todos os 

pedidos das partes. Portanto não existe qualquer omissão, contradição ou 

obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte 

embargante com o posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é 

por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a 

reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio 

idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo CONHECIMENTO dos presentes 

Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência 

dos requisitos reclamados pelo artigo 1022 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, 22 de 

fevereiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010027-19.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010027-19.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: CREDIFIBRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38 da Lei 

n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a 

sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os 

Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa 

ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não 

tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, 

conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: “Os 

embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida ao 

juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissivo, 

não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se que a 

sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não existe 

qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que 

pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento 

adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso adequado que 

a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os 

embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, opino pelo 

CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo seu NÃO 

ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 

1022 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010029-86.2013.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CITICARD S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010029-86.2013.8.11.0049 REQUERENTE: LUCIANO PEREIRA NOGUEIRA 

REQUERIDO: BANCO CITICARD S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de Embargos Declaratórios 

manejados contra a sentença proferida nestes autos. Primeiramente, insta 

salientar que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou 

aclaratório, conforme preconiza o artigo 1023 do Código de Processo Civil: 

“Os embargos serão opostos, no prazo de cinco dias, em petição dirigida 

ao juiz ou relator, com indicação do ponto obscuro, contraditório ou 

omissivo, não estando sujeitos a preparo”. No presente caso verifica-se 

que a sentença observou todos os pedidos das partes. Portanto não 

existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O 

que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

opino pelo CONHECIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, e pelo 

seu NÃO ACOLHIMENTO, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo 

artigo 1022 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, 22 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010030-32.2017.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA BOLLICO DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO BATISTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010030-32.2017.8.11.0049 REQUERENTE: FRANCISCA BOLLICO DO 

AMARAL REQUERIDO: CLAUDIO BATISTA DA SILVA Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Reclamação proposta por FRANCISCA BOLLICO AMARAL, em 

face de CLÁUDIO BATISTA DA SILVA, em que alega que loca um imóvel 

ao reclamado pelo valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), que o 

reclamado encontra-se em débito e não quer desocupar o imóvel. A parte 

reclamada devidamente citada deixou de comparecer à audiência de 

conciliação. É o breve relato. A parte reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo 

que a parte reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente à procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão parcial assiste à parte autora. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 
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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. Desta forma, não tendo o reclamado cumprido sua 

obrigação vislumbro do direito da reclamante de pleiteá-lo em juízo. Ante o 

exposto, opino pela DECRETAÇÃO da revelia da parte reclamada e pela 

PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça inicial para: a) A) 

DETERMINAR à parte reclamada a imediata desocupação do imóvel da 

reclamante. b) B) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do 

aluguéis atrasados devidamente atualizados pelo INPC a partir do 

vencimento. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010031-51.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GILNEI ANTONIO RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010031-51.2016.8.11.0049 REQUERENTE: GILNEI ANTONIO RODRIGUES 

REQUERIDO: ANTONIO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA Vistos etc. 

Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se de 

Ação de Cobrança proposta por GILNEI ANTONIO RODRIGUES, em face de 

ANTONIO CARLOS ALVEZ DE OLIVEIRA, em que alega que em maio de 

2015 vendeu ao reclamado materiais pelo valor de R$3.600,00 (três mil e 

seiscentos reais), ao que este pagou apenas o valor de R$1.000,00 (mil 

reais) restando, ainda, o valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). 

O reclamado devidamente citado deixou de comparecer à audiência de 

conciliação. É o breve relato. A reclamada deixou de comparecer à 

audiência de conciliação e não apresentou contestação. Assim, concluo 

que a reclamada deixou de apresentar sua contestação no prazo 

assinalado (Súmula 11 da TRU/MT), implicando em sua revelia, nos termos 

do Enunciado 11/FONAJE. Assim, com suporte no art. 20 da Lei 9.099/95, 

declaro-a revel. Frise-se que a ausência de contestação da reclamada 

importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não 

induz necessariamente à procedência do pedido, desde que convicção 

diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos. 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. 

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. 

Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na peça 

inicial para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de 

R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) corrigidos pelo INPC a partir do 

vencimento. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-73.2016.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENI RODRIGUES DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO)

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Numero do Processo: 

8010036-73.2016.8.11.0049 REQUERENTE: VALDENI RODRIGUES DE LIMA 

REQUERIDO: MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA Vistos 

etc. Dispensado relatório nos termos do artigo 38 da lei 9099/95. Trata-se 

de Ação de Reclamação com Indenização por Danos Morais proposta por 

VALDENI RODRIGUES DE LIMA, em face de MOTO GARÇAS COMÉRCIO E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, em que alega que adquiriu uma motocicleta na 

reclamada e no ano de 2011, ao quitar o veículo se dirigiu ao DETRAN para 

retirar o documento, contudo, no ano de 2016 foi informado que havia uma 

taxa para ser paga referente a baixa do gravame e somente após o 

pagamento teria o documento entregue, razão pela qual realizou o 

pagamento de R$336,00 (trezentos e trinta e seis reais). A reclamada 

contesta os fatos alegando que o reclamante adquiriu o veículo na 

modalidade alienação fiduciária e quando realiza a quitação do débito o 

banco informa a baixa do gravame ao órgão e o proprietário tem que pagar 

as taxas para a baixa e emissão de novo documento sem o gravame. 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, 

além do dever de trazer documentos comprobatórios de suas alegações. 

Nesta esteira, tenho que o reclamante não assiste razão, vez que no 

financiamento modalidade alienação fiduciária é o adquirente quem arca 

com as responsabilidades das taxas da baixa de gravame e emissão de 

novo documento sem o gravame da alienação fiduciária. Logo, a 

improcedência da pretensão contida na inicial é medida que se impõe. 

POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta, opino pela 

IMPROCEDENCIA dos pedidos da exordial. 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, 12 de fevereiro de 2018. Carlos Eduardo 

de Moraes e Silva Juiz de Direito

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 12179 Nr: 951-91.2009.811.0035

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FJB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando José Bonatto - 

OAB:25.698/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Laerte de Oliveira - 

OAB:3.568 - B

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos ao parono do exectuado 

para que esse informe os dados bancários para estorno dos valores 

depositados em Juízo.
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Comarca de Araputanga

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010233-95.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010233-95.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de janeiro de 2018 - 09:06:48. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010233-95.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLERI APARECIDA MENDES DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT0014719A 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010233-95.2015.8.11.0038 EXEQUENTE: JOAO FRANCISCO NETO 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 27 de janeiro de 2018 - 09:06:48. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 
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VIAGENS LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que bem(ns) do(s) 

devedor(es)/executado(s) para constrição não fora(m) encontrado(s), 

razão pela qual DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, no mesmo prazo suso, 

manifestar(em) se possui(em) interesse na expedição de certidão de 

dívida para inscrição do(s) executado(s)/devedor(es) no cadastro de 

inadimplentes, frise-se, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos do 

Enunciado n. 76 do FONAJE. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 27 de 

janeiro de 2018 - 09:29:41. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010214-60.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PORRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE VIAGENS LTDA 

- ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO LORGA OAB - MT0013536A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010214-60.2013.8.11.0038 REQUERENTE: MARCELO PORRUA 

REQUERIDO: CORCOVADO CORRETORA DE SEGUROS E AGENCIA DE 

VIAGENS LTDA - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC - em que bem(ns) do(s) 

devedor(es)/executado(s) para constrição não fora(m) encontrado(s), 

razão pela qual DETERMINO que intime o(s) credor(es)/exequente(s), por 

qualquer meio lícito, a fim de que indique(m) bens passíveis de penhora, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, devolvendo os 

documentos ao(s) autor(es) - art. 53, §4º, Lei n. 9099/1995. As intimações 

no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Esgotados os meios de defesa e 

inexistindo bens para a garantia do débito, no mesmo prazo suso, 

manifestar(em) se possui(em) interesse na expedição de certidão de 

dívida para inscrição do(s) executado(s)/devedor(es) no cadastro de 

inadimplentes, frise-se, sob sua(s) responsabilidade(s), nos termos do 

Enunciado n. 76 do FONAJE. Transcorrido o prazo in albis, volte concluso. 

Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. Araputanga-MT, 27 de 

janeiro de 2018 - 09:29:41. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-47.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010124-47.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOÃO HENRIQUE e 

BANCO DO BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018 - 17:21:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010124-47.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO OAB - MT0015699A (ADVOGADO)

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010124-47.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JOÃO HENRIQUE 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c CPC e NCPC -, tendo como partes JOÃO HENRIQUE e 

BANCO DO BRASIL S.A., em que, no decorrer do procedimento, a parte 

devedora realizou o pagamento do débito à credora e, consequentemente, 

o objeto da execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão 

do adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida configura reconhecimento do pedido e tal 

fato faz com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o 

fim do executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 53 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

CPC, art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do 

pedido expresso, expedi o alvará judicial de levantamento em nome do 

beneficiário e do advogado do beneficiário, que tem poderes especiais no 

instrumento de mandato, para liberação do importe depositado/constrito em 

favor do credor/beneficiário, quem deverá ser cientificado, através de 

qualquer meio de comunicação, da decisão ou despacho que autorizou a 

liberação do depósito judicial ao beneficiário ou ao seu sucessor, se 

possível, atentando às orientações dispostas no Capítulo II, Seção 13 - 

Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e ss. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Transitada em julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 26 de fevereiro de 2018 - 17:21:07. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO ARAPUTANGA , 27 de fevereiro de 2018. 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - MT0012669A-O O presente mandado, extraído dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/06/2018 

Hora: 15:30, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000154-11.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 16.677,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241) REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES FERREIRA 

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, MÁRIO HENRIQUE DE 

ALMEIDA Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) 

DR. RENATO JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA 

CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 

TELEFONE: (66) 32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010036-43.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO JULIO DA SILVA 

MILER REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 
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meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de janeiro de 2018 - 12:36:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-43.2015.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DA SILVA MILER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(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 COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010036-43.2015.8.11.0038 REQUERENTE: FABIO JULIO DA SILVA 

MILER REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 27 de janeiro de 2018 - 12:36:28. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA BORGES 42797330153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010268-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: RONI SILVA BORGES 

42797330153 REQUERIDO: AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 
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18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 07:56:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA BORGES 42797330153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010268-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: RONI SILVA BORGES 

42797330153 REQUERIDO: AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 07:56:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010268-26.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA BORGES 42797330153 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE DE LAET E SOARES OAB - MT0006119A-O (ADVOGADO)

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010268-26.2013.8.11.0038 REQUERENTE: RONI SILVA BORGES 

42797330153 REQUERIDO: AGITECNICA ELETRONICA LTDA - ME Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei de Recuperação Judicial 

e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo processamento foi deferido em 29 

de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da 

Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo n. 0203711- 

65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com ressalvas, em 

8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no website 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 07:56:20. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-57.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-57.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ELISEU JOSE DE MACEDO 

REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 
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Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:03:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010156-57.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU JOSE DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010156-57.2013.8.11.0038 REQUERENTE: ELISEU JOSE DE MACEDO 

REQUERIDO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:03:35. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-36.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010052-36.2011.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS LARRANHAGAS 

MAMEDES REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial, com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 

11.101/2005), cujo processamento foi deferido e HOMOLOGADO. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais. Precedente” e, 

portanto, a extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano 

de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, 

por expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no 

REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em 

relação ao “prosseguimento da execução individual de um crédito 

existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas 

não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a 

prorrogação da suspensão nos casos em que o credor preterido não 

promova habilitação retardatária tampouco retificação do quadro geral de 

credores (QGC), optando por prosseguir com a execução individual após 

encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 
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CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:14:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010052-36.2011.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LARRANHAGAS MAMEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES JAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA OAB - MT0012101A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010052-36.2011.8.11.0038 REQUERENTE: LUCAS LARRANHAGAS 

MAMEDES REQUERIDO: TRANSPORTES JAO LTDA Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 

e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação por 

quantia certa e suspensa em decorrência do pedido de recuperação 

judicial, com base na Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 

11.101/2005), cujo processamento foi deferido e HOMOLOGADO. Há 

precedentes dos STJ nos sentidos de que “A novação resultante da 

concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia 

é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria 

devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (REsp 

1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015), que “A aprovação e 

homologação do plano de recuperação judicial conduzem à suspensão 

dos atos executivos originários de outros órgãos judiciais. Precedente” e, 

portanto, a extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano 

de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento 

de seus termos e caso não implementada a aludida condição resolutiva, 

por expressa disposição legal, “os credores terão reconstituídos seus 

direitos e garantias nas condições originariamente contratadas” (AgInt no 

REsp 1667901/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em 

relação ao “prosseguimento da execução individual de um crédito 

existente ao tempo do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas 

não incluído no quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a 

prorrogação da suspensão nos casos em que o credor preterido não 

promova habilitação retardatária tampouco retificação do quadro geral de 

credores (QGC), optando por prosseguir com a execução individual após 

encerrada a recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO 

DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:14:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010143-24.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010143-24.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: EDMAR RODRIGUES 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 
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DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:24:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010143-24.2014.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010143-24.2014.8.11.0038 EXEQUENTE: EDMAR RODRIGUES 

EXECUTADO: OI S/A Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa e suspensa em decorrência do 

pedido de recuperação judicial em 20 de junho de 2016, com base na Lei 

de Recuperação Judicial e Falências (Lei n. 11.101/2005), cujo 

processamento foi deferido em 29 de junho de 2016, pelo Juízo da 7ª Vara 

Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro - Processo 

n. 0203711- 65.2016.8.19.0001 -, o qual foi HOMOLOGADO, com 

ressalvas, em 8/1/2018, encontrando-se disponível para consulta no 

website http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/ a relação de credores 

atualizada, que servirá como base para o exercício da opção de 

pagamento prevista no Plano de Recuperação Judicial homologado pelo 

MM. Juízo da Recuperação Judicial. Ademais, nos termos da cláusula 4.5 

do PRJ (“Escolha de opção de Pagamento”), os Credores Concursais 

deverão escolher entre as opções de pagamento de seus respectivos 

créditos através da plataforma eletrônica a ser disponibilizada pelo Grupo 

Oi no endereço eletrônico www.recjud.com.br. Há precedentes dos STJ 

nos sentidos de que “A novação resultante da concessão da recuperação 

judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as 

execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser 

extintas, e não apenas suspensas” (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 

18/06/2015), que “A aprovação e homologação do plano de recuperação 

judicial conduzem à suspensão dos atos executivos originários de outros 

órgãos judiciais. Precedente” e, portanto, a extinção das obrigações, 

decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se 

condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos e caso não 

implementada a aludida condição resolutiva, por expressa disposição 

legal, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas 

condições originariamente contratadas” (AgInt no REsp 1667901/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 

19/09/2017, DJe 02/10/2017), assim como que em relação ao 

“prosseguimento da execução individual de um crédito existente ao tempo 

do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, mas não incluído no 

quadro geral de credores (QGC)”, seria possível a prorrogação da 

suspensão nos casos em que o credor preterido não promova habilitação 

retardatária tampouco retificação do quadro geral de credores (QGC), 

optando por prosseguir com a execução individual após encerrada a 

recuperação judicial (REsp 1571107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 

03/02/2017). Isso posto, DETERMINO a intimação das partes credora e 

devedora, preferencialmente através de advogado(a), ou, diversamente, 

caso não tenha advogado(a) constituído nos autos – hipótese legal do art. 

9º da Lei n. 9.099/1995 -, da própria parte devedora, ambos por qualquer 

meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, a fim de que se 

MANIFESTEM E ESCLAREÇAM NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS EM QUAIS 

DESSAS HIPÓTESES ESTÁ INCLUSA – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO -, 

advertindo-as que o decurso desse prazo in albis, resultará na presunção 

de que se encontram na hipótese de EXTINÇÃO da ação em epígrafe e 

que o crédito será perseguido no plano de recuperação judicial 

homologado. As intimações no Juizado Especial serão feitas na forma 

prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas 

por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 08:24:33. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000285-83.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO BRASILINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000285-83.2017.8.11.0038 REQUERENTE: REINALDO BRASILINO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - rito da Lei n. 12.153/09, 

art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC -, ajuizada em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, em que aquela parte, entre pedidos outros, 

seja determinado na sentença a exclusão dos encargos devidos pela 

distribuição e transmissão de energia elétrica (TUSD/TUST) da base de 

cálculo do ICMS-Energia Elétrica, a citação desse e a condenação do 

requerido em repetir o indébito. Narra que é titular de unidade consumidora 

de energia elétrica e o requerido exige, através da concessionária, 

ICMS-Energia Elétrica sobre base de cálculo superior à devida, uma vez 

cobrado não somente sobre o valor da energia elétrica efetivamente 

consumida, mas sobre a distribuição e transmissão. É necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. A competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico - ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Aparentemente preenchidos 

os requisitos legais, recebo a petição inicial com seus documentos – Lei n. 

12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/95. Enunciado n. 1, 

aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a 

realização de audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar a defesa. Isso posto e porque prescindível e audiência de 

conciliação e possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, 
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assim como a parte autora se manifestar contrariamente e antecipar o fato 

de que a Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que CITE a parte adversa 

para apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assim como 

forneça a documentação de que disponha para o esclarecimento da 

causa - Lei n. 12.153/2009, art. 9º. As intimações no Juizado Especial 

serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 

2018 - 09:09:34. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-62.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO BLESSON MOREIRA 

CAMPOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 
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da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 

880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 09:34:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-62.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BLESSON MOREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALBERTO DA CRUZ OAB - MT0020475A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO VINICIUS SANTOS OAB - MT0015464A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010123-62.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNO BLESSON MOREIRA 

CAMPOS REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO 

DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI 

NOROESTE MT Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c CPC e NCPC - em que objetiva a exigência de obrigação 

por quantia certa. É o necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente 

fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de 

feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, 

bem como metas diversas de produtividade impostas e a serem 

cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, recebo a petição 

inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, 

transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) 

sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação do(s) 

credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do 

FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos 

Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da 

execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido 

dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários 

advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual incidirá após o 

transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do patrono/advogado - REsp 

1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, 

julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - ou, diversamente, caso não 

tenha advogado constituído nos autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 

9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da própria parte devedora, ambos 

por qualquer meio idôneo de comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As 

intimações no Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a 

citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 

9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá 

certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem 

falou e, em resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além 

de outras informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos 

termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das 

instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de 

FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese 

suso mencionada, far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso 

de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da 

entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o 

pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo – CPC, art. 

475-B/NCPC, art. 524 c/c art. 475-J/NCPC, art. 523 c/c art. 614, inciso II -, 

INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma suso esclarecida – 

advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente pagar(em) o montante da 

condenação, sob pena de incidência da multa/sanção, assim como o 

advirta de que a decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a 

protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para 

pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo pelo qual, havendo pedido 

expresso da parte credora/exequente e caracterizada a hipótese, DEFIRO 

a expedição de certidão de teor da decisão no sentido de que o 

devedor/executado foi intimado e deixou transcorrer in albis o prazo para 

pagamento voluntário – CPC, art. 475-J/NCPC, art. 523, § 1º -, devendo ser 

fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação do nome e a 

qualificação do exequente e do executado, do número do processo, do 

valor da dívida e da data de decurso do prazo para pagamento voluntário, 

a fim de que o credor/exequente possa efetivar o protesto – NCPC, art. 

517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis (sem pagamento), 

será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a requerimento 

expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência prévia do ato 

ao(s) devedor(es)/executado(s), – CPC, 655-A/NCPC, art. 854 e ss. - - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – CPC, art. 475-J, § 

1º/NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual 

depósito espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos 

fundamentos admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado 

no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE 

– BA – 24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – 

SP 16 a 18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula 

da Turma Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, 

se necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – CPC, art. 685-C/NCPC, art. 
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880 e art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018 - 09:34:23. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 - cujo objeto da 

lide foi afetado pelo STJ e há determinação de suspensão da tramitação 

de todos os processos que versem sobre inclusão/exclusão das tarifas 

(TUSD/TUST) da base de cálculo do ICMS-energia elétrica e que tramitem 

no território nacional, inclusive os que tramitem nos juizados especiais. O 

Superior Tribunal de Justiça afetou, em 15/12/2017, os Embargos de 

Divergência em REsp n. 1.163.020/RS e os Recursos Especiais n. 

1.699.851/TO e n. 1.692.023/MT, cadastrando a questão na base de 

dados do STJ como Tema 986, no qual se discute: “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”. Isso posto, considerando que há no processo alguma 

dessas questões, DETERMINO o cumprimento e suspensão do 

processamento até que o STJ decida. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) Renato J. 

de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000065-85.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA EVANGELISTA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE INTIMAÇÃO 

ARAPUTANGA , 27 de fevereiro de 2018. O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo abaixo identificado, em trâmite neste 

juizado, bem como para que APRESENTE IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO. Processo: 1000065-85.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

620,57; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) REQUERENTE: DIVINA 

EVANGELISTA FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA 

Técnico Judiciário ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO 

JOSÉ DE ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, 

S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-18.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA RAPHAELLA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010113-18.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNNA RAPHAELLA 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por BRUNNA RAPHAELLA MARTINS DA SILVA contra 

CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício procedimental que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de produção de 

prova em audiência. Ademais, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. A parte autora 

objetiva a condenação da reclamada pelos danos morais suportados, sob 

o argumento de que efetuou uma compra junto reclamada na data de 

20/09/2015, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos), cuja forma de pagamento foi pactuada foi o cartão de credito 

oferecido pela loja. Argumenta que foi anuído que a fatura para pagamento 

seria enviada pelos correios, porém a autora não recebeu, tendo efetuado 

ligação para a requerida, ocasião que lhe foi fornecido código de barras 

para pagamento no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), adimplido na data 

de 17/12/2015. Contudo, na data de 27/03/2016 teve seu nome incluído no 

cadastro de inadimplentes. Em sua defesa a parte ré alega que não houve 

qualquer conduta irregular por sua parte, inexistindo responsabilidade 

reparatória, razões pelas quais, pugna pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 

razão à parte autora. Observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa. Certo é que 

a presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser 

relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das 

regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. Ao compulsar os autos, busco meios 

para fixar, de forma justa, a necessidade de reparação dos danos, porém 

não há elementos mínimos que comprovem qualquer conduta passível de 

reparação. Embora a parte autora alegue o desconhecimento das 

cobranças e negativação, verifica-se que no momento da aquisição do 

cartão de crédito da requerida, no ano de 2013, aquela a aderiu há alguns 

seguros, assinalando com uma X os que possuíam sua anuência, e 

depositando sua assinatura a frente, conforme se vê na proposta de 

adesão ao cartão de crédito anexada aos autos, tornando indiscutível a 

contratação havida entre as partes. A requerente ainda alega que as 

cobranças são indevidas, sendo que somente começaram a ser exigidas 

em 15/10/2015, após a segunda compra realizada, bem como que não há 

data para o final das cobranças, no contrato assinado. Contudo, 

verifica-se que o termo de adesão do cartão restou devidamente assinado 

pela autora, item por item, o que se faz crer que está ao menos leu o que 

assinou, aderindo as propostas da requerida, contudo, não adimpliu com o 

contratado. Assim, tenho, que a parte ré se desincumbiu de seu ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – 

art. 373, inciso II, do CPC, ao passo que demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos os contratos assinados pela 

autora e os comprovantes de compra. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência do negócio jurídico em questão restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança. Assim, tenho que 

a hipótese é de improcedência do pedido. Por todo o exposto, REVOGO a 

medida liminar e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões contidas na inicial. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca 

proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e 

já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir 
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os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010113-18.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA RAPHAELLA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010113-18.2016.8.11.0038 REQUERENTE: BRUNNA RAPHAELLA 

MARTINS DA SILVA REQUERIDO: CALCENTER - CALCADOS 

CENTRO-OESTE LTDA PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por BRUNNA RAPHAELLA MARTINS DA SILVA contra 

CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA. Fundamento e Decido. 

No caso, não havendo vício procedimental que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não se vislumbra a necessidade de produção de 

prova em audiência. Ademais, não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo. A parte autora 

objetiva a condenação da reclamada pelos danos morais suportados, sob 

o argumento de que efetuou uma compra junto reclamada na data de 

20/09/2015, no valor de R$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove 

centavos), cuja forma de pagamento foi pactuada foi o cartão de credito 

oferecido pela loja. Argumenta que foi anuído que a fatura para pagamento 

seria enviada pelos correios, porém a autora não recebeu, tendo efetuado 

ligação para a requerida, ocasião que lhe foi fornecido código de barras 

para pagamento no valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais), adimplido na data 

de 17/12/2015. Contudo, na data de 27/03/2016 teve seu nome incluído no 

cadastro de inadimplentes. Em sua defesa a parte ré alega que não houve 

qualquer conduta irregular por sua parte, inexistindo responsabilidade 

reparatória, razões pelas quais, pugna pela improcedência dos pedidos 

formulados na inicial. Após análise percuciente dos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que NÃO assiste 

razão à parte autora. Observo que o acervo probatório existente nos 

autos é apto a corroborar as alegações aduzidas pela defesa. Certo é que 

a presunção de boa-fé existente nas relações de consumo em favor do 

consumidor não se apresenta iure et de iure (absoluta), devendo ser 

relativizada diante dos fatos e fundamentos contido nos autos, além das 

regras de experiência comum (art. 5º da Lei nº. 9.099/95) e impressão 

pessoal do Juiz, privilegiando a busca da verdade e, por conseguinte da 

Justiça (art. 6º da Lei nº. 9.099/95) e mantendo o equilíbrio e harmonia no 

corpo social, fim precípuo do Direito. Ao compulsar os autos, busco meios 

para fixar, de forma justa, a necessidade de reparação dos danos, porém 

não há elementos mínimos que comprovem qualquer conduta passível de 

reparação. Embora a parte autora alegue o desconhecimento das 

cobranças e negativação, verifica-se que no momento da aquisição do 

cartão de crédito da requerida, no ano de 2013, aquela a aderiu há alguns 

seguros, assinalando com uma X os que possuíam sua anuência, e 

depositando sua assinatura a frente, conforme se vê na proposta de 

adesão ao cartão de crédito anexada aos autos, tornando indiscutível a 

contratação havida entre as partes. A requerente ainda alega que as 

cobranças são indevidas, sendo que somente começaram a ser exigidas 

em 15/10/2015, após a segunda compra realizada, bem como que não há 

data para o final das cobranças, no contrato assinado. Contudo, 

verifica-se que o termo de adesão do cartão restou devidamente assinado 

pela autora, item por item, o que se faz crer que está ao menos leu o que 

assinou, aderindo as propostas da requerida, contudo, não adimpliu com o 

contratado. Assim, tenho, que a parte ré se desincumbiu de seu ônus de 

comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor – 

art. 373, inciso II, do CPC, ao passo que demonstrou suficientemente a 

legitimidade da cobrança, trazendo aos autos os contratos assinados pela 

autora e os comprovantes de compra. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência do negócio jurídico em questão restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança. Assim, tenho que 

a hipótese é de improcedência do pedido. Por todo o exposto, REVOGO a 

medida liminar e, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões contidas na inicial. 

Sem despesas processuais e honorários advocatícios, na forma dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada requerido no prazo de 15 

(quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de 

seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

________ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – 

rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca 

proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e 

já disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir 

os efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010195-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JUVENIL ALVES CORDEIRO 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA E DEBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS proposta por 

JUVENIL ALVES CORDEIRO em face de MAGAZINE LUIZA S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Inicialmente afasto a alegação de revelia, 

pois a contestação foi protocolada apenas com o nome da comarca 

errada, mas dentro do prazo de defesa. Como se trata de erro escusável, 

deve a contestação ser mantida e considerada, para todos os seus fins. 

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: “Direito processual civil. 

Recurso especial. Ação de reparação de danos morais. Contestação 

protocolada em cartório diverso. Tempestividade. Revelia não 

caracterizada. - A garantia constitucional do amplo contraditório, a 

instrumentalidade do processo e o acesso à Justiça, em detrimento do 

apego exagerado ao formalismo, autorizam a aplicação da melhor 

interpretação possível dos comandos processuais, para se permitir o 

equilíbrio na análise do direito material em litígio. - Não se pode confundir 

inatividade processual, caracterizadora da revelia e autorizadora de seus 

consectários legais, com mero equívoco no endereçamento da 

contestação. - Reconhecida a tempestividade das peças processuais, 

sobre elas obviamente não podem recair a revelia e seus graves efeitos, 

notadamente quando os elementos fáticos fixados pelo acórdão levam a 

concluir pela ausência de má-fé na conduta. - Sob essa ótica, a 

contestação oferecida dentro do prazo legal, mas em cartório diverso do 
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qual tramitava o processo, por equívoco confesso do advogado da parte, 

sem, contudo, restar demonstrada má-fé ou intuito de obtenção de 

vantagem processual, deve ser admitida como tempestiva, afastando-se a 

revelia e seus efeitos. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 

677044 RS 2004/0091385-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 15/09/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

03.10.2005 p. 247RSTJ vol. 197 p. 317RT vol. 844 p. 215).” Passo a 

análise o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a 

inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. Incumbe à ré 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 CPC. Em síntese sustenta 

a parte autora que teve seu crédito restrito no comercio local, em razão da 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos de crédito pela parte 

reclamada. Defende a ilegitimidade da restrição que pesa sob seu nome, 

por não possuir qualquer relação jurídica com a parte ré. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. No 

caso, se incumbiu à parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

a comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por outro lado, apesar das 

argumentações da parte ré em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. Pelo contrário, o conjunto 

probatório inserto nos autos é apto a corroborar com as alegações da 

parte consumidora, notadamente, pela divergência de dados cadastrais, já 

que tais serviços foram disponibilizados em endereço localizado em outro 

Estado, sem qualquer conformidade com os dados da parte autora. 

Infere-se, portanto, que houve a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia à análise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. 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. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos consumidores. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A Turma Recursal de Mato Grosso tem entendimento nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - 

FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). É de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista a posse do ofensor e a situação pessoal 

do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e 

severidade. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico em discussão, assim 

como os débitos dele decorrentes em relação ao reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-los/cobrá-los por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o 

seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010195-49.2016.8.11.0038 REQUERENTE: JUVENIL ALVES CORDEIRO 

REQUERIDO: MAGAZINE LUIZA S/A PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO 

JURIDICA E DEBITO C/C PEDIDO LIMINAR E DANOS MORAIS proposta por 

JUVENIL ALVES CORDEIRO em face de MAGAZINE LUIZA S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Inicialmente afasto a alegação de revelia, 

pois a contestação foi protocolada apenas com o nome da comarca 

errada, mas dentro do prazo de defesa. Como se trata de erro escusável, 

deve a contestação ser mantida e considerada, para todos os seus fins. 

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência: “Direito processual civil. 

Recurso especial. Ação de reparação de danos morais. Contestação 

protocolada em cartório diverso. Tempestividade. Revelia não 

caracterizada. - A garantia constitucional do amplo contraditório, a 

instrumentalidade do processo e o acesso à Justiça, em detrimento do 

apego exagerado ao formalismo, autorizam a aplicação da melhor 

interpretação possível dos comandos processuais, para se permitir o 

equilíbrio na análise do direito material em litígio. - Não se pode confundir 

inatividade processual, caracterizadora da revelia e autorizadora de seus 

consectários legais, com mero equívoco no endereçamento da 

contestação. - Reconhecida a tempestividade das peças processuais, 

sobre elas obviamente não podem recair a revelia e seus graves efeitos, 

notadamente quando os elementos fáticos fixados pelo acórdão levam a 

concluir pela ausência de má-fé na conduta. - Sob essa ótica, a 

contestação oferecida dentro do prazo legal, mas em cartório diverso do 

qual tramitava o processo, por equívoco confesso do advogado da parte, 

sem, contudo, restar demonstrada má-fé ou intuito de obtenção de 

vantagem processual, deve ser admitida como tempestiva, afastando-se a 

revelia e seus efeitos. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 

677044 RS 2004/0091385-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de 

Julgamento: 15/09/2005, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 

03.10.2005 p. 247RSTJ vol. 197 p. 317RT vol. 844 p. 215).” Passo a 

análise o mérito. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado 

um consumidor e de outro o fornecedor. Por essa razão, impõe-se a 

inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do 

Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos 

direitos dos consumidores, enquanto tais. Estão, portanto, presentes os 

requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o e 3o da Lei 

nº.8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o 

dessa Lei) de tal relação. Incumbe à ré 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 CPC. Em síntese sustenta 

a parte autora que teve seu crédito restrito no comercio local, em razão da 

inserção indevida de seu nome nos órgãos restritivos de crédito pela parte 

reclamada. Defende a ilegitimidade da restrição que pesa sob seu nome, 

por não possuir qualquer relação jurídica com a parte ré. Liminar deferida 

determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos restritivos 

de crédito. Após análise percuciente dos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte autora. No 

caso, se incumbiu à parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

a comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Por outro lado, apesar das 

argumentações da parte ré em sua defesa, tenho que esta não se 

desincumbiu de seu ônus probatório– art. 6º, VIII, do CDC, pois, não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na 

inicial, bem assim, quaisquer causas impeditivas, modificativas ou 

extintivas do direito da parte Autora – art. 373, II, do CPC, no sentido de 

demonstrar a existência e exigibilidade da dívida. Pelo contrário, o conjunto 

probatório inserto nos autos é apto a corroborar com as alegações da 

parte consumidora, notadamente, pela divergência de dados cadastrais, já 

que tais serviços foram disponibilizados em endereço localizado em outro 

Estado, sem qualquer conformidade com os dados da parte autora. 

Infere-se, portanto, que houve a utilização indevida dos dados pessoais 

da parte autora, restando configurada a falha na prestação de serviço 

praticada pela parte reclamada, visto que a ela caberia à análise dos 

documentos a fim de evitar esse tipo de ocorrência. Assim, não 

comprovada à legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. 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. No que concerne à 

reparação do dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam 

acarretar prejuízo aos consumidores. Não há dúvida de que a conduta da 

parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte requerente 

teve o crédito abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A Turma Recursal de Mato Grosso tem entendimento nesse 

sentido: RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO 

DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE 

PROTEÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - 

FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL 

CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por 

dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, 

dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. 

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, 

incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a 

negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a 

contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não 

restou comprovado. Manutenção da sentença.RI 1135/2013, DR. 

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, TURMA RECURSAL ÚNICA, 

Julgado em 20/05/2014, Publicado no DJE 09/06/2014). É de se salientar 

que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense a ele a dor e/ou 

sofrimento causado, mas especialmente deve atender às circunstâncias 

do caso em tela, tendo em vista a posse do ofensor e a situação pessoal 

do ofendido, exigindo-se a um só tempo, prudência, razoabilidade e 

severidade. Considerando-se os parâmetros já conhecidos para o 

arbitramento dos danos morais, especialmente a necessidade de 

compensar a vítima pelos infortúnios sofridos e repreender a requerida 

pela conduta inadequada, fixo a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I 

-, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para: - 

TORNAR DEFINITIVA/CONFIRMAR a decisão de TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA, proferida em exame sumário; - 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA do negócio jurídico em discussão, assim 

como os débitos dele decorrentes em relação ao reclamante, devendo a 

reclamada abster-se de exigi-los/cobrá-los por qualquer meio, a partir do 

trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao 

TRIPLO do importe que exigir em desacordo; - CONDENAR a reclamada 

indenizar o reclamante, a título de dano moral/imaterial, no valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente a partir da 

leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com 

base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário 

Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir do evento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 511 de 617



danoso/data da inscrição – responsabilidade extracontratual – Enunciado 

n. 54 da Súmula do STJ e CC/02, art. 398. Sem taxas, despesas, custas 

processuais e honorários advocatícios - Lei n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. 

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do 

valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em 

julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e 

intimação para isso, acarretará a incidência da multa de 10% (dez por 

cento) sobre tal valor – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do 

CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito em julgado, certifique. Decorrido 

o prazo recursal e cumprido o julgado, arquive com as baixas e anotações 

de estilo. Do contrário, na ausência do cumprimento, após solicitação do 

interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 9.099/1995 -, prossiga com a 

execução na forma disposta pela Lei dos Juizados Especiais – art. 52 e 

ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I e ss./Novo Código de 

Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no prazo de 15 (quinze) 

dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. À 

submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 40 da Lei n° 

9.099/95. Araputanga, 29 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

__ Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da 

Lei n. 9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o 

seu PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000037-20.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JEFFERSON BENEVIDES 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JEFFERSON 

BENEVIDES COSTA em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes 

regularmente pactuada conforme se extrai dos documentos acostados 

pela parte reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-20.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON BENEVIDES COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000037-20.2017.8.11.0038 REQUERENTE: JEFFERSON BENEVIDES 

COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por JEFFERSON 

BENEVIDES COSTA em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças 

nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a 

preliminar de falta de interesse de agir, já que não há dúvida que a parte 

autora tem direito a vir a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de 

direito (art. 5º, incisos II e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência 

à pretensão e a adequação da via eleita. Este se traduz pela não 

espontaneidade da parte adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à 

necessidade do provimento jurisdicional para solução do litígio - composto 

do binômio necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa 

resistiu à pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em 

consequência, a lide, conclui-se então que está possui interesse 

processual. Ademais, as alegações apresentadas pela parte adversa, 

como motivo para a extinção do processo, se confundem com o mérito da 

ação e serão analisadas em momento oportuno. Passo a análise do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. 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 Juiz, 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. Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas 

de consumo, vigora o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula 

geral implícita em todos os contratos, e deve ser cumprida desde as 

tratativas, fase pré-contratual, até após a execução do contrato, e que 

exige lealdade dos contratantes, principalmente no que se refere aos 

deveres anexos do contrato. O acervo probatório existente nos autos é 

apto a corroborar as alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré 

demonstrou de forma satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram 

a inclusão do nome da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em 

que pese às argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer 

conduta ilícita praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular 

de um direito ante a existência de relação jurídica entre as partes 

regularmente pactuada conforme se extrai dos documentos acostados 

pela parte reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2018. Aisi Anne Lima Tiago Juíza Leiga ____________________________ 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Processo Número: 1000031-13.2017.8.11.0038
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000031-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SUELICA FELIPE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por SUELIÇA FILIPE DE OLIVIERA em face de BANCO BRADESCO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai dos documentos acostados pela parte 

reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 
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como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELICA FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000031-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SUELICA FELIPE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 

9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por SUELIÇA FILIPE DE OLIVIERA em face de BANCO BRADESCO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai dos documentos acostados pela parte 

reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-13.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

SUELICA FELIPE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA OAB - SP119859 (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000031-13.2017.8.11.0038 REQUERENTE: SUELICA FELIPE DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 
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9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta 

por SUELIÇA FILIPE DE OLIVIERA em face de BANCO BRADESCO S/A. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Passo a análise do mérito. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai dos documentos acostados pela parte 

reclamada, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. Nessa 

senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000046-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMAR PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por EDIMAR PEREIRA LOPES 

em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que indica claramente a quantidade de 

parcelas pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 
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DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-79.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR PEREIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000046-79.2017.8.11.0038 REQUERENTE: EDIMAR PEREIRA LOPES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA Visto e 

bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por EDIMAR PEREIRA LOPES 

em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e Enunciados nº 

161 e 162 do FONAJE. 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. 

Existindo preliminar suscitada. Enfrento-as. Afasto a preliminar de falta de 

interesse de agir, já que não há dúvida que a parte autora tem direito a vir 

a juízo pleitear aquilo que entende devido e ser de direito (art. 5º, incisos II 

e XXXV, CRFB/88), bem como dada a resistência à pretensão e a 

adequação da via eleita. Este se traduz pela não espontaneidade da parte 

adversa em aceitar a pretensão autoral, aliada à necessidade do 

provimento jurisdicional para solução do litígio - composto do binômio 

necessidade/utilidade. Considerando-se que a parte adversa resistiu à 

pretensão deduzida pela parte Autora, e formou-se, em consequência, a 

lide, conclui-se então que está possui interesse processual. Ademais, as 

alegações apresentadas pela parte adversa, como motivo para a extinção 

do processo, se confundem com o mérito da ação e serão analisadas em 

momento oportuno. Passo a análise do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações do reclamante, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pela parte demandada, mas, sim, exercício regular de um direito 

ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que indica claramente a quantidade de 

parcelas pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENNE PEDRA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000030-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENNE PEDRA DE JESUS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LENNE PEDRA DE 

JESUS SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que indica claramente a quantidade de 

parcelas pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENNE PEDRA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000030-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENNE PEDRA DE JESUS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LENNE PEDRA DE 

JESUS SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 
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os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que indica claramente a quantidade de 

parcelas pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 

os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000030-28.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LENNE PEDRA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000030-28.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LENNE PEDRA DE JESUS 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, 

caput. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL proposta por LENNE PEDRA DE 

JESUS SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no artigo 2º e artigo 

38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 4º do CPC e 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. Enfrento-as. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. 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 Juiz, 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. 

Destaco, nas relações contratuais, especialmente nas de consumo, vigora 

o princípio da boa-fé objetiva, que é uma cláusula geral implícita em todos 

os contratos, e deve ser cumprida desde as tratativas, fase 

pré-contratual, até após a execução do contrato, e que exige lealdade dos 

contratantes, principalmente no que se refere aos deveres anexos do 

contrato. O acervo probatório existente nos autos é apto a corroborar as 

alegações aduzidas pelas defesas, tenho que a ré demonstrou de forma 

satisfatória a legitimidade dos débitos que ensejaram a inclusão do nome 

da parte autora nos órgãos restritivos de crédito. Em que pese às 

argumentações da parte autora, não vislumbro qualquer conduta ilícita 

praticada pelas partes demandadas, mas, sim, exercício regular de um 

direito ante a existência de relação jurídica entre as partes regularmente 

pactuada conforme se extrai do contrato devidamente assinado pela parte 

autora acostado aos autos, que indica claramente a quantidade de 

parcelas pactuadas, inexistindo, portanto, qualquer dever de reparação. 

Nessa senda tem decidido as Turmas recursais: APELAÇÃO CÍVEL - 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL - 

ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA -COMPROVAÇÃO DA ORIGEM 

DÉBITO - NEGATIVAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - 

Uma vez comprovada a existência de relação jurídica entre as partes bem 

como o debito motivador da negativação e tal fato não sendo impugnado 

de forma especifica pelo autor, é de se reconhecer exercício regular do 

direito de cobrança e devida a negativação em órgãos de proteção ao 

crédito.(TJ-MG - AC: 10707130273196001 MG, Relator: Alexandre 

Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2015) COMPRA E VENDA – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS 

FATOS ALEGADOS NA INICIAL – INADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA – 

NEGATIVAÇÃO DEVIDA JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO, EFETUADA EM EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA 

MANTIDA. -Recurso desprovido.(TJ-SP - APL: 10274215720148260001 SP 

1027421-57.2014.8.26.0001, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 

03/09/2015, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2015). Não havendo como prosperar a tese autoral, como já 

explicitado, de rigor é a improcedência da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e o que mais consta dos autos do processo, RESOLVO O 

MÉRITO, com fulcro no CPC, art. 487, I, e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na exordial; Sem despesas processuais e honorários 

advocatícios, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/1995. Nada 

requerido no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE 
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os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – 

CNGC, art. 1.006. P. I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do 

disposto no artigo 40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 

2 0 1 8 .  A i s i  A n n e  L i m a  T i a g o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________ Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, em que 

o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu PROJETO DE SENTENÇA 

nos autos, o texto foi aprovado e já disponibilizado, razão pela qual 

HOMOLOGO para que passe a produzir os efeitos legais de SENTENÇA – 

Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual prazo decorre da intimação. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-20.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CORREA PINATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

SPRINGER CARRIER LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA OAB - RS46582 (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por DANILO 

CORREA PINATTI em face de DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) e SPRINGER CARRIER LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo 

em vista, que se trata de comerciante, que integra a cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou 

inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de produtos e 

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 

CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que em 02/06/2016, adquiriu dois aparelhos de ar condicionado Split 

Carrier Space 36000, pagando pelo produto o valor de R$ 3.983,50 (três 

mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Afirma que um 

dos produtos adquiridos apresentou vício de qualidade dentro do prazo da 

garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a fim de que as 

requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a instalação 

por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o reclamante 

alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras no momento 

da compra. O autor ainda buscou o PROCON desta urbe, contudo, não 

teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver 

o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando 

a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Em sede de contestação, 

as partes rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Em que pese às alegações das empresas 

reclamadas, não há como afastar suas responsabilidades pelos eventos 

narrados na inicial, pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, 

inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não 

carrearam aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício 

de qualidade, bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento 

administrativo junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na 

substituição do produto viciado, o que denota de per si a falha e 

abusividade na prestação de seus serviços. Destaco, não observaram as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão 

indenizar, não somente os danos materiais suportados pela parte 

consumidora, mas também, os danos morais que no presente caso é 

evidente. Em relação ao dano moral, certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura das rés potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 
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enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

3.983,50 (três mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _______________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por DANILO 

CORREA PINATTI em face de DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) e SPRINGER CARRIER LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo 

em vista, que se trata de comerciante, que integra a cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou 

inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de produtos e 

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 

CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que em 02/06/2016, adquiriu dois aparelhos de ar condicionado Split 

Carrier Space 36000, pagando pelo produto o valor de R$ 3.983,50 (três 

mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Afirma que um 

dos produtos adquiridos apresentou vício de qualidade dentro do prazo da 

garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a fim de que as 

requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 520 de 617



foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a instalação 

por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o reclamante 

alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras no momento 

da compra. O autor ainda buscou o PROCON desta urbe, contudo, não 

teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver 

o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando 

a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Em sede de contestação, 

as partes rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Em que pese às alegações das empresas 

reclamadas, não há como afastar suas responsabilidades pelos eventos 

narrados na inicial, pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, 

inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não 

carrearam aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício 

de qualidade, bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento 

administrativo junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na 

substituição do produto viciado, o que denota de per si a falha e 

abusividade na prestação de seus serviços. Destaco, não observaram as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão 

indenizar, não somente os danos materiais suportados pela parte 

consumidora, mas também, os danos morais que no presente caso é 

evidente. Em relação ao dano moral, certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura das rés potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

3.983,50 (três mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 

40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _______________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010184-20.2016.8.11.0038 REQUERENTE: DANILO CORREA PINATTI 

REQUERIDO: SPRINGER CARRIER LTDA, DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A 

PROJETO DE SENTENÇA Visto e bem examinado. Dispensado o relatório – 

Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por DANILO 

CORREA PINATTI em face de DISMOBRÁS MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA (CITY LAR) e SPRINGER CARRIER LTDA. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

artigo 2º e artigo 38 da Lei nº 9.099/95, c.c artigo 1.046, parágrafos 2º e 

4º do CPC e Enunciados nº161 e 162 do FONAJE. 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. Existem preliminares suscitadas. 

Enfrento-as. Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, tendo 
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em vista, que se trata de comerciante, que integra a cadeia de 

fornecedores, possuindo legitimidade passiva para responder pelo vício 

do produto ainda que o fabricante seja conhecido, mas mal identificado ou 

inacessível ao consumidor, como é o caso. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004987541 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 

29/07/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 30/07/2014) Ao contrário do que sustenta a ré comerciante 

do produto em questão, de acordo com o disposto no artigo 18 do Código 

de Defesa do Consumidor, o comerciante é coobrigado e responsável 

solidariamente, juntamente com todas as demais espécies de 

fornecedores, pelo ressarcimento dos vícios de qualidade e quantidade 

eventualmente apurados no fornecimento de produtos ou serviços. Assim, 

o consumidor poderá, a sua escolha, exercitar sua pretensão contra 

todos os fornecedores ou contra alguns, se não quiser dirigi-la apenas 

contra um. Optando ele pelo ajuizamento da ação contra ambos, 

comerciante e fabricante, poderá aquele ajuizar ação de regresso contra 

o fabricante, produtor ou importador, no âmbito da relação interna que se 

instaura após o pagamento, com vistas à recomposição do status quo 

ante. Resta claro que a acionada integra a cadeia de consumo, 

participando desta relação e, portanto, responde pelos seus atos, nos 

termos do artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 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 tem a complexidade alegada, de modo que a perícia técnica é 

prescindível, estando firmada a competência do Juizado Especial Cível 

para a causa. Presentes os pressupostos processuais e as condições da 

ação, passo ao julgamento do mérito. Incumbe às rés provarem a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedoras de produtos e 

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 

CPC. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. O que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte reclamante alega 

que em 02/06/2016, adquiriu dois aparelhos de ar condicionado Split 

Carrier Space 36000, pagando pelo produto o valor de R$ 3.983,50 (três 

mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos). Afirma que um 

dos produtos adquiridos apresentou vício de qualidade dentro do prazo da 

garantia contratual, tendo observado todo o procedimento a fim de que as 

requeridas efetuassem os devidos reparos. Contudo, diante do descaso 

perpetrado pelas partes reclamadas o vício apresentado no produto não 

foi solucionado, sob alegação de que o autor teria realizado a instalação 

por meio de empresa não autorizada pelo fabricante, contudo o reclamante 

alega que tal empresa foi indicada pela requerida Dismobras no momento 

da compra. O autor ainda buscou o PROCON desta urbe, contudo, não 

teve suas solicitações atendidas. Diante da tentativa frustrada em resolver 

o problema pela via administrativa, busca a Tutela Jurisdicional pleiteando 

a condenação das empresas requeridas pelos danos materiais e morais 

suportados. Trouxe provas de suas alegações. Em sede de contestação, 

as partes rés pugnam pela improcedência dos pedidos insertos na 

exordial por ausência do dever de reparação ante a inexistência de 

conduta ilícita praticada. Em que pese às alegações das empresas 

reclamadas, não há como afastar suas responsabilidades pelos eventos 

narrados na inicial, pois não se desincumbiram de seu ônus de provarem 

fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora – art. 6º, 

inciso VIII, do CDC c/c art. 373, inciso II, do CPC, mormente porque não 

carrearam aos autos qualquer elemento de prova apto a comprovar a 

veracidade de suas alegações. Assim, analisando detidamente os autos, 

tenho que a parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, na 

medida em que demonstrou a aquisição do produto que apresentou vício 

de qualidade, bem como, a inércia das rés, mesmo após procedimento 

administrativo junto ao PROCON, porquanto, não diligenciaram na 

substituição do produto viciado, o que denota de per si a falha e 

abusividade na prestação de seus serviços. Destaco, não observaram as 

exigências de praxe pertinentes a Lei Consumerista, implicando no 

reconhecimento dos requisitos que possibilitam a configuração do dano e 

sua reparação, tais como a culpa e o nexo de causalidade, ambos se 

encontrando presentes na medida reclamada. Não atendendo de imediato 

o estabelecido na Lei 8.078/90, artigo 18, incisos e parágrafos, deverão 

indenizar, não somente os danos materiais suportados pela parte 

consumidora, mas também, os danos morais que no presente caso é 

evidente. Em relação ao dano moral, certo é que o descumprimento de 

contrato isoladamente considerado não é suficiente para acolher a 

pretensão do Consumidor, mas, no contexto retratado nos autos, a 

postura das rés potencializa a superioridade do fornecedor em detrimento 

da vulnerabilidade da parte consumidora, gerando ofensa à sua honra 

subjetiva, devendo ser objeto de compensação a título de danos morais na 

forma dos artigos 5º, inciso X da Lei Maior de 1988 e 6º, inciso VI da Lei 

nº 8.078/90. Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Isso posto, 

RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado para: - CONDENAR a reclamada a 

indenizar o reclamante, a título de dano patrimonial/material, no valor de R$ 

3.983,50 (três mil novecentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos), 

corrigido monetariamente a partir do desembolso/pagamentos das quantias 

e/ou prejuízo, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil 

promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça 

Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405. 

- CONDENAR a reclamada indenizar o reclamante, a título de dano 

moral/imaterial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 

362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, 

do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de 

Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da 

Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c 

art. 405. - AUTORIZO a empresa ré realizar o resgate do produto 

defeituoso, caso ainda não o tenha feito, sob pena de enriquecimento sem 

causa do consumidor – extinção do contrato -, que deverá ser feito no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a publicação do decisum, sob 

pena de, não o fazendo nesse período e decorrendo a mora de culpa do 

fornecedor, restar caracterizado o abandono - art. 1.275 do CC/02 - e a 

consequente perda desse produto em favor do consumidor, que poderá 

dar a destinação que quiser ao bem após o decurso do termo ad quem – 

art. 84, § 5o., do CDC e art. 536, § 1º., c/c art. 538, § 3º, ambos do CPC. 

Sem taxas, despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei 

n. 9.099/1995, arts. 54 e 55. Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de 

que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, apresentação de 

memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretará a 

incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor – art. 52, caput, 

da Lei n. 9.099/1995 e 475-J do CPC/NCPC, art. 523 e §§. Após o trânsito 

em julgado, certifique. Decorrido o prazo recursal e cumprido o julgado, 

arquive com as baixas e anotações de estilo. Do contrário, na ausência do 

cumprimento, após solicitação do interessado – art. 52, inciso IV, da Lei n. 

9.099/1995 -, prossiga com a execução na forma disposta pela Lei dos 

Juizados Especiais – art. 52 e ss. - e Código de Processo Civil – art. 475-I 

e ss./Novo Código de Processo Civil – art. 513 e ss.. Nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – CNGC, art. 1.006. 

Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado 

o uso do livro de registro de sentença nas comarcas em que estiver 

instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. 

I. Cumpra. À submissão do Juiz de Direito para fins do disposto no artigo 
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40 da Lei n° 9.099/95. Araputanga, 28 de janeiro de 2018. Aisi Anne Lima 

Tiago Juíza Leiga _______________________________________ Visto e 

bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 -, em que o(a) Juiz(a) Leigo(a) da Comarca proferiu o seu 

PROJETO DE SENTENÇA nos autos, o texto foi aprovado e já 

disponibilizado, razão pela qual HOMOLOGO para que passe a produzir os 

efeitos legais de SENTENÇA – Lei n. 9.099/1995, art. 40 -, cujo eventual 

prazo decorre da intimação. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 29 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000154-11.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIRO SOUZA DA SILVA OAB - MT16085/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO ARAPUTANGA - MT, 27 de fevereiro de 2018 Dados do 

Processo: Processo: 1000154-11.2017.8.11.0038; Valor causa: R$ 

16.677,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241); Assunto: [Cobrança de 

Aluguéis - Sem despejo]. REQUERENTE: ROGERIO RODRIGUES FERREIRA 

REQUERIDO: CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA O presente mandado, 

extraído 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: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 

28/06/2018 Hora: 15:30, 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, MÁRIO HENRIQUE DE ALMEIDA Técnico Judiciário 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) DR. RENATO JOSÉ DE 

ALMEIDA COSTA FILHO. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL 

DE ARAPUTANGA E INFORMAÇÕES: RUA CASTELO BRANCO, S/N, 

CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 - TELEFONE: (66) 

32611273

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000424-35.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MARIA DAS MERCES DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Município de Reserva do Cabaçal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENATO JOSE DE ALMEIDA COSTA FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000424-35.2017.8.11.0038 REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MARIA DAS MERCES DA COSTA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE RESERVA DO 

CABAÇAL Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO - 

rito da Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c Lei n. 9.099/95 e CPC/NCPC - com 

pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA/CAUTELAR - NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes o(a) 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, como substituto(a) 

processual de MARIA DAS MERCES DA COSTA, em desfavor dos 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL-MT, 

em que aquela parte, entre pedidos outros, requer in initio litis e inaudita 

altera parte seja determinado o fornecimento do medicamento 

ELTROMBOPAG 50mg (REVOLADE), dando à causa o valor de R$. 

5.000,00 (cinco mil reais). Narra que a paciente foi diagnosticada com 

PÚRPURA TROMBOCITOPENICA IMUNOLÓGICA, sendo necessário fazer 

uso do medicamento supracitado e por não ter condições financeiras 

solicitou o fornecimento junto à Secretaria Municipal de Saúde da cidade 

de Reserva do Cabaçal-MT, contudo sem êxito. Atendidas as 

recomendações da CNGC, fora precedido de notas de evidência científica 

emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso - art. 1.317, parágrafo único – e da prévia 

intimação dos gestores da área de saúde – arts. 1.307, 1.317, caput, 

1.308, 1.311 e 1.315. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada - CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública 

é fixada através do critério econômico - ações que não ultrapassam o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material - cujo art. 2º, § 1º, da 

Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim como ABSOLUTA 

nos locais em que estiver instalado - Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. 

Aparentemente preenchidos os requisitos legais, recebo a petição inicial 

com seus documentos – Lei n. 12.153/09, art. 27 c/c art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/95 -, sendo orientação da CNGC, art. 328 § 3º – que as ações 

envolvendo assistência à saúde devem ser instruídas, “tanto quanto 

possível, com os documentos originais e, na impossibilidade, com 

fotocópias, relativos a exames ambulatoriais; Autorização de Internação 

Hospitalar (AIH); relatórios médicos com descrição da doença, inclusive 

com o CID (Código Internacional de Doença), contendo prescrição de 

medicamentos, com denominação genérica ou princípio ativo, produtos, 

órteses, próteses e insumos em geral, como posologia exata e o tempo 

estimado para o tratamento, segundo estabelecem as Portarias GM/MS nº 

2.981/09 e GM/MS nº 2.982/09 emitidas em 26.09.09 pelo Ministério da 

Saúde e a Resolução CIB/MT Nº 083/10 emitida no dia 15.04.10 pela 

'COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE' da SECRETARIA de Estado de 

Saúde de Mato Grosso”. Há entendimento explicitado no Enunciado n. 26 

do FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, que “São 

cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais 

Cíveis” e a legislação que trata do Juizado Especial da Fazenda Pública 

tem regra própria no sentido de que o “juiz poderá, de ofício ou a 

requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e 

antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de 

incerta reparação” - Lei n. 12.153/2009, art. 3º - e, portanto, há 

possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma 

fase do processo anterior àquela em que normalmente tais efeitos seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado, e o fundado receio de 

dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 
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afastando o risco mais grave. O direito à saúde está inserido entre os 

direitos e garantias fundamentais – CRFB/88, art. 6º; Lei n. 8080/90, art. 

2º. A natureza do direito protegido impõe tanto à União, ao Estado e ao 

Município providências no sentido de cumprir fielmente o que foi imposto, 

sendo a saúde é direito de todos e dever do Estado – CRFB/88, art. 196 -, 

enquanto que o artigo 23, II, atribui competência comum à União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde e assistência pública. A 

competência para legislar concorrentemente sobre previdência social, 

proteção e defesa da saúde é da União, dos Estados e do Distrito Federal 

– CRFB/88, art. 24, XII – e os Municípios são competentes para prestar 

serviços de atendimento à saúde da população – CRFB/88, art. 30, VII. As 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único – CRFB/88, art. 198 -, cuja 

aquela é organizada e financiada com recursos do orçamento da 

seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, além de outras fontes que asseguram aos necessitados o 

fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de 

sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios. Em 

consideração aos princípios constitucionais e ponderando os valores 

envolvidos na demanda, é certo que deve prevalecer o direito à saúde, 

projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental - art. 1º, 

III, da CRFB/88 – e que cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, 

superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. A parte 

autora afirma a paciente ser portadora de PÚRPURA TROMBOCITOPENICA 

IMUNOLÓGICA e a peça inicial veio acompanhada de diversos documentos 

médicos que demonstram o suso narrado, bem como o processo foi 

enviado ao NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado 

de Mato Grosso, cuja conclusão foi de que a urgência no tratamento, risco 

de morte, bem como o Sistema Único do Saúde não fornece 

ELTROMBOPAG 50mg (REVOLADE) e que seu custo base é de R$ 

2.897,39 (dois mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta e nove 

centavos) referente a uma caixa com 14 (quatorze) comprimidos. Há 

elementos que evidenciam a probabilidade do direito, cuja doença foi 

demonstrada e a forma/necessidade de tratamento, assim como presente 

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que a 

demora agrava a situação do(a) beneficiário(a) e pode resultar em morte 

da paciente, sendo verificado a irreversibilidade recíproca no caso diante 

da proporcionalidade entre os direitos envolvidos e afastando o risco mais 

grave, que seria a saúde da pessoa. No confronto entre a aparente 

irreversibilidade e o direito à saúde e, alguns casos, vida, prevalece estes 

– NCPC, art. 300 e ss.. Assim sendo, subsistem os requisitos ensejadores 

da concessão da tutela provisória de urgência liminar, pela suficiência das 

provas apresentadas até o momento e, consequentemente, resultados 

negativos que podem advir da sua não concessão, ainda que pendente a 

oitiva da parte adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Por fim, 

esclareço que o não atendimento da decisão poderá ensejar providências 

necessárias outras, entre as quais o bloqueio de ativos/sequestro de 

valores das pessoas jurídicas de direito público interno, mais eficaz do 

que a fixação de astreinte/multas diárias que costumam ser ignoradas pelo 

Poder Público. Nesses termos: “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. BLOQUEIO DE VALORES. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. CABIMENTO. Tendo em 

vista que o ente público descumpriu a determinação judicial de 

fornecimento da cirurgia à autora, cabível o ressarcimento imediato dos 

gastos arcados pelo nosocômio particular, mediante bloqueio de 

numerário. O sequestro de valores em conta bancária encontra previsão 

no art. 461, § 5º, do CPC, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. 

Precedentes. AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo Nº 70065450470, 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres 

Hermann, Julgado em 19/08/2015)”. (TJ-RS - AGV: 70065450470 RS, 

Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 19/08/2015, 

Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

26/08/2015) Isso posto, preenchendo a inicial os requisitos essenciais, 

assim como presentes os requisitos da legislação - art. 273 e ss. do 

CPC/NCPC, art. 300 e ss. -, DEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA 

LIMINAR ANTECIPADA/CAUTELAR e DETERMINO a intimação para que a(s) 

parte(s) demandada(s), solidariamente, promova(m) o tratamento 

necessário à reclamante da forma constante na exordial e documentos 

médicos juntados, especificamente ELTROMBOPAG 50mg (REVOLADE) 

seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, 

particular, no prazo de 5 (cinco) dias corridos da intimação, sob pena de 

bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea 

para o atendimento/implemento do direito – NCPC, art. 301 -, devendo a 

parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado 

ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou 

medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais 

utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, 

assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do 

alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema 

BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – 

SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º. Ademais, esclareço que, quando for 

obrigação de prestação continuada, a parte beneficiária deverá 

apresentar nova receita médica ou relatório médico periodicamente, 

fixando o mínimo de 6 (seis) meses para essa renovação/atualização ou 

prazo outro esclarecido/indicado por profissional médico como necessário 

à revisão do tratamento, considerada a natureza da enfermidade, sob 

pena de perda da eficácia da medida – CNGC, art. 1.320, caput. Sem 

prejuízo disso e diante da existência de Central de Regulação de Urgência 

e Emergência do Estado de Mato Grosso (CRUE/SES), a qual funciona em 

plantão de 24h (vinte e quatro horas), DETERMINO que seja enviado uma 

cópia reprográfica para o e-mail atcrue@ses.mt.gov.br, cujos telefones 

informados para eventual contato são (65) 9 9972-6713, (65) 9 9982-6102 

e (66) 9 9984-6940. O Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa e diante do fato 

de que a Procuradoria não manda profissional para eventuais audiências 

agendadas na Comarca, DETERMINO que cite a parte adversa para 

apresentar defesa no prazo máximo de 30 (trinta) dias, forneça a 

documentação de que disponha para o esclarecimento da causa - Lei n. 

12.153/2009, art. 9º –, indique se a medida é abrangida por política pública 

existente, quando poderá ser inscrito o(a) beneficiário(a) no respectivo 

programa, informe se há disponibilidade por instituição pública ou privada 

vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e indique o preço máximo de 

venda ao governo – PMVG, estabelecido pelo CMED, evitando 

manifestação genérica. As intimações no Juizado Especial serão feitas na 

forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO IDÔNEO DE 

COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/95, art. 19 -, sendo que nas realizadas por 

telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o horário, a 

pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e da 

respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 da 

CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa 

intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá ser 

realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando 

d a  h i p ó t e s e  s u s o  m e n c i o n a d a ,  f a r - s e - á  p o r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Defiro a excepcionalidade prevista no art. 172, § 2º, do 

CPC, em que pese ser prescindível atualmente, observado o disposto na 

CRFB/88, art. 5º, XI – NCPC, art. 212, § 2º. Cumpra, expedindo o 

necessário, com URGÊNCIA. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 27 

de fevereiro de 2018 - 15:53:43. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. 

Filho Juiz de Direito

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 53188 Nr: 1334-52.2016.811.0026

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira, MARINÊS FELIPPE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOCRATES GIL SILVEIRA MELO 

- OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HELENA CAMPOS DE 

CARVALHO - OAB:22397/A, Mariana Souza Baroni - OAB:351242
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 VISTOS.

I. Cuida-se de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por HÉLIO 

SOUZA DE OLIVEIRA e MARINÊS FELIPE DE OLIVEIRA em face de BANCO 

BAMERINDUS DO BRASIL S.A, todos qualificados nos autos.

Ante da análise e recebimento da exordial, o requerido apresentou 

contestação – ref. 05, afirmando que o imóvel desta demanda é o mesmo 

que fora pleiteado nos autos da ação de usucapião nº 

1335-37.2016.811.0026 – Código 53189, nesta Comarca, pugnando pela 

extinção do feito.

II. Em análise ao Sistema Apolo, verifico o ajuizamento em duplicidade 

destes autos com os autos de n° 1335-37.2016.811.0026 (53189), 

restando assim configurada a litispendência.

III. Assim, JULGO EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, 

conforme art. 485, V do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

DECLARO esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da 

Vara. DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Às providências.

Arenápolis/MT, 17 de novembro de 2017.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em substituição legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42856 Nr: 985-54.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olíria Santiago Sembay

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, concedendo a autora 

OLIRIA SANTIAGO SEMBAY o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 

DESTINADO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, no valor de um salário mínimo 

mensal, para o início do benefício fixo a data da citação, qual seja, 

31.03.2014 (fl. 45-v). Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do NCPC, determinando 

que o INSS conceda o pagamento a parte requerente o benefício de 

prestação continuada (LOAS), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.Após a vigência da Lei n. 11.960/2009, sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da 

Lei nº 6.899/1981, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para 

os Cálculos na Justiça Federal, e juros de mora à razão de 0,5% ao 

mês.Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, 

nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei 

Estadual 7.603/2001.Nos termos do artigo 85 §3°, inciso I do NCPC, 

CONDENO a requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social.Sentença sujeita a remessa 

necessária, pelo disposto no artigo 496, I do NCPC “Art. 496. Está sujeita 

ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de 

confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os 

Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e 

fundações de direito público.”Nos termos da Seção 17, arts. 1.288, §§ 6º e 

7º da CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome do 

Segurado: OLIRIA SANTIAGO SEMBAY; benefício concedido: Benefício de 

Prestação Continuada à pessoa com deficiência (LOAS); renda mensal: 01 

salário mínimo

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Amorim de Souza Leal, Lucas Ribeiro 

da Silva, Paulo de Almeida Caniça, Isaque Amarilia Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O

 Vistos.

Retifico a decisão retro tão somente para constar como data designada 

para realizar a audiência de instrução e julgamento o DIA 11 (ONZE) DE 

ABRIL DE 2018, ÀS 16H00MIN.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46586 Nr: 29-67.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Junqueira Schoeder

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - Centrais Elétrica Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO ANDRADE SANTOS - 

OAB:16836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A, Ozana Baptista Gusmão - OAB:4.062-MT

 Vistos.Isso posto, CUMPRA-SE as seguintes providências:a)INTIMEM-SE 

as partes, através dos seus advogados, da data agendada e para que, 

caso não tenham feito, apresentem rol de testemunhas no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), manifestando sobre a 

necessidade de intimação ou se o apresentante do rol se compromete a 

trazê-las independentemente de intimação (art. 455, §2º, CPC).b)INTIME-SE 

as partes para depoimento pessoal.Expeça-se o necessário.Às 

providências.MARINA CARLOS FRANÇAJuíza de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44169 Nr: 176-30.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Paulina dos Santos Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Arenápolis/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O, Gracielly Rosa Ormond - OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO ANASTACIO 

CHAVES - OAB:11226

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 

assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

DISPENSADO o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44167 Nr: 174-60.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Creomar Macedo Barroso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa do 

PGE e/ou Governador do Estado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gracielly Rosa Ormond - 

OAB:18163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em verba 

honorária no importe de 20% do valor atualizado da causa (CPC/2015, art. 

85, § 2º), ônus, todavia, sob condição suspensiva de exigibilidade pelo 

prazo de 5 (cinco) anos (CPC/2015, art. 98, § 3º), uma vez que deferida 
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assistência judiciária gratuita.Transitada esta em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de estilo.DECLARO 

esta sentença PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. 

D I S P E N S A D O  o  r e g i s t r o  n a  f o r m a  d o  P r o v .  n º 

42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46834 Nr: 183-85.2015.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdPT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Flávia Uchoa - 

OAB:MT/18385-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dalila Andrade Abrantes de 

Sales - OAB:15497

 “Vistos.

1. Cuida-se de Ação de Reconhecimento de Sociedade Conjugal de Fato 

Post Mortem.

 Recebida a inicial (fl.27)

 Contestação as fls. 32/43.

 Instado a manifestar, nesta oportunidade, opinou o Ministério Público pela 

procedência do pedido de desistência por verificar que não há prejuízo 

para os interesses dos menores.

2. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do principio da 

disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado pelo autor 

após o ajuizamento da demanda

Compete à parte analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação 

judicial, dispondo do direito que lhe garantido constitucionalmente no artigo 

5°, XXXV, CRFB/88, mas para tanto, devem ser observados os requisitos 

da legislação.

Pois bem. A parte pleiteou desinteresse no prosseguimento da ação, fato 

que foi corroborado pela parte requerida, conforme petição de fls. 

159/160, hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do artigo 

485do CPC.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC.

Isento de custas.

Honorários da forma acordada.

Publicada em audiência, com o transito em julgado, arquivem-se o feito.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43853 Nr: 2062-98.2013.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Biopar Produção de Biodiesel Parecis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Grupal Agroindustrial S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Morelli de Sales - 

OAB:4142/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos verifiquei que a carta precatória para citação do 

requerido expedida ainda no ano de 2013 não teve as custas devidamente 

recolhidas, motivo pelo qual, INTIMO os advogados da parte requerente, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento das custas 

processuais referente à distribuição da CARTA PRECATÓRIA, a ser 

distribuída na comarca de SORRISO/MT. Informo, que as guias poderão 

ser impressas no site do TJMT, a saber: www.tjmt.jus.br – opção guias, 

encaminhando devidamente quitadas a esta secretaria para as 

providências cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40384 Nr: 192-52.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joselina Antunes de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rayner Carvalho Medeiros - 

OAB:14799-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora para querendo no prazo de 15 (quinze)dias 

impugnar a contestação apresentada as fls. 127/142, bem como para que 

no prazo de 10 (dez)dias especifique as provas que pretende produzir, ou 

ratificar as já existentes no feito, sendo o silêncio interpretado como 

desinteresse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 72-97.1998.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Panificadora Pereira Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD da requerida 

PANIFICADORA PEREIRA LTDA – ME (CNPJ nº 00.360.843/0001-07) e, 

subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD e INFOJUD o caso o primeiro reste infrutífero.

 Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado 

na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes 

da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a 

ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora.

3. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na Receita Federal, a fim de 

se buscar cópia das últimas três declarações de imposto de renda do 

executado, com a resposta, deverá ser intimada a parte exequente para 

se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

4. Vindo a resposta e existindo bens declarados, JUNTE-SE aos autos, 

passando o feito a correr em segredo de justiça (art. 477 da CNGC). Do 

contrário, ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com 

baixa no Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve 

retratar apenas o conjunto de feitos que estejam a demandar providência 

judicial imediata, conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ.

 Findo o prazo supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar 

acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do 

Provimento 84/2014 da CGJ.

 5. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 6. Desde logo, DETERMINO que os protocolos referentes aos 

procedimentos eletrônicos, rubricados e assinados por mim, sejam 
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anexados a presente decisão, REMETENDO-SE os autos na sequência à 

Secretaria, para observância das determinações acima, procedendo na 

forma do art. 477 da CNGC/MT.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-45.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANDRE MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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:8010187-45.2015.8.11.0026 Intimo o autor, 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: 10:30 , 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. Cabe salientar que é necessário o comparecimento pessoal 

das partes a qualquer das audiências. A Lei n° 9.099/95 não admite que a 

pessoa física seja representada em audiência, nem mesmo por procurador 

com poderes especiais para transigir, bem como em seu artigo 9° 

estabelece que as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser 

assistidas por advogado e somente a pessoa jurídica ou titular de firma 

individual é que poderá ser representada por preposto (art. 9o, § 4o, da 

Lei n° 9.099/95). Arenápolis, 27/02/2018 MARCELLO ANDRADE SANTOS 

Gestor Judiciário

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67887 Nr: 2955-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENILDO SOUZA DE AMARAL, JENEILSON 

NUNES DOS SANTOS, LEIVA RODRIGUES DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O, TIAGO JOSÉ LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.[...]ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de GENILDO 

SOUZA DE AMARAL, de JENEILSON NUNES DOS SANTOS e de LEIVA 

RODRIGUES DA CONCEIÇÃO, aplico-lhes, individualmente, com fulcro no 

artigo 319, do Código de Processo Penal e, em consonância com a 

manifestação ministerial, mediante compromisso, as seguintes medidas 

cautelares: a) INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado(a), 

comunicando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades, devendo 

fazer prova nos autos de exercício de atividade lícita no prazo de 90 

(noventa) dias; c) NÃO SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, 

por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do Juízo; d) NÃO 

INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, NÃO TRAZER CONSIGO E 

NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias com efeitos entorpecentes e, 

NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de tolerância (prostíbulos), 

locais de reputações duvidosas e festas em locais abertos ao público em 

geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no período noturno, nos finais 

de semana e nos dias de folga, salvo por motivo previamente justificado e 

devidamente autorizado pelo Juízo onde estiver residindo ef) NÃO SE 

ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.Advirto os acusados que as 

medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a qualquer momento, 

substituídas por prisão caso sejam descumpridas [...].Intime-se a 

defesa[...].Ciência ao Ministério Público.Por fim, considerando que à ref.: 

21 dos autos, o Dr. Tiago José Lipsch, OAB 23.383/O foi também nomeado 

para realizar a defesa do acusado GENILDO SOUZA DE AMARAL, tendo 

apresentado defesa preliminar e formulado pedido de liberdade, arbitro ao 

mencionado causídico, a título de honorários advocatícios, o importe de 7 

(sete) URH’s, por sua referida atuação.[...]. No mais, cumpra-se[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66497 Nr: 2020-79.2017.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Pelicioli, Juraci Cleonice Corbari Pelicioli, 

Vilmar Pelicioli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:MT 11.903-A, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson da Silveira 

Menezes - OAB:79824

 Vistos etc.

Considerando que tanto a parte requerente quanto a parte requerida 

possuem interesse na conciliação, conforme informado a este Juízo às 

refs.: 55 e 56, respectivamente, DESIGNO audiência de conciliação para a 

data de 09 de abril de 2018 às 14h00min..

Intimem-se as partes.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/ofício.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24514 Nr: 750-64.2010.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVARENGO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, DEONISIO JORGE 

ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES - 

OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristianne Maria Kunst 

talaska - OAB:7987-MT, Gustavo Amato Pissini - OAB:13842-A, 

Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 Vistos etc.

Defiro o pedido fl.230 em seus temos, procedendo-se as anotações 

necessárias.

Determino que seja refeito o ato ordinatório fl.222, sem assinatura, 

conforme petição fl.229.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68209 Nr: 3163-06.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN ANTONIO VON BORROWSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer a 

audiência de instrução e julgamento designada para a data de 17 de abril 

de 2018, às 14h00min, BEM COMO sua intimação quanto a expedição de 

carta precatória endereçada ao Juízo da Comarca de Juína/MT, com a 

finalidade de inquirir a testemunha Everton Diego da Silva (ref. 43).

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 40937 Nr: 1893-14.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA VITÓRIA ALVES RODRIGUES, ANGELA ALVES DE 

JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELVIS VIEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: I.S.MORAIS SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - OAB:1119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo MM Juiz foi dito: Vistos etc. Diante da certidão de fls.23, redesigno a 

audiência para o dia 09 de ABRIL de 2018, às 18h00min, devendo ser 

dado seguimento à decisão de fl. 20. Concedo prazo de 10 (dez) dias, 

para que a autora indique o novo endereço do requerido. Com a juntada da 

informação, proceda-se à citação do requerido, intime-se a parte autora 

para a audiência, bem como o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41090 Nr: 76-75.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO 

DE ALMEIDA - OAB:MT/12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL (...) Assim, recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Considerando o pedido de justiça 

gratuita, bem como pelos documentos acarreados aos autos e elementos 

descritos na inicial, denota-se que a parte autora não possui capacidade 

financeira para suportar as custas do processo sem prejuízo de seu 

próprio sustento. Portanto, defiro a gratuidade da justiça, na forma do 

disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DO PEDIDO LIMINAR (...) 

Pois bem. Em relação ao pedido de guarda alternada e direito de visitas, 

POSTERGO a análise para depois da efetivação do ESTUDO 

PSICOSSOCIAL, que desde já, determino a realização, no prazo de 15 

(quinze dias), a ser realização no núcleo familiar do requerente e 

requerida. De outro norte, DEFIRO a oferta de alimentos do requerente em 

favor da menor Maria Fhernanda Santos Cabral, no valor de 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo e mais 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias (farmacêutica, médica, odontológica e de 

materiais escolares); tendo por base uma análise perfunctória, própria 

deste momento processual, na qual ainda não se tem balizas robustas 

sobre a necessidade da menor e da possibilidade do ofertante. AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO (...) DESIGNO audiência de conciliação para o dia 17 de 

ABRIL de 2.018, às 16h00min(MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável. CITAÇÃO DO REQUERIDO O requerido 

deverá ser citado acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41259 Nr: 156-39.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) RECEBIMENTO DA INICIAL (...) Assim, recebo a inicial, uma vez que 

preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do Código de 

Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA (...)Portanto, defiro a gratuidade da 

justiça, na forma do disposto no artigo 98, do Código Processo Civil. DA 

TUTELA DE URGÊNCIA (...) Pois bem. POSTERGO a análise da liminar para 

depois da efetivação do ESTUDO PSICOSSOCIAL, o qual, desde já, 

determino a realização, no prazo de 15 (quinze) dias, tanto no núcleo 

familiar do requerente quanto da requerida. Com a juntada do estudo, 

dê-se vista ao Ministério Público e voltem-me os autos conclusos. 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 

694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 14 

de MAIO de 2.018, às 15h30min(MT), ocasião em que oportunamente se 

tentará uma conciliação amigável. CITAÇÃO DA REQUERIDA A requerida 

deverá ser citada acerca do teor da inicial, advertindo-o que o prazo para 

oferecer contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data : I - da 

audiência de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando 

qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da audiência 

apresentado pelo réu, quando o mesmo manifestar desinteresse no 

acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no mandado as advertências 

do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40032 Nr: 1562-32.2017.811.0110

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA NO PRAZO DE 15 ( QUINZE ) DIAS 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DE FLS 32, INDICANDO O ENDEREÇO 

ATUALIZADO DO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33755 Nr: 1153-61.2014.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FERREIRA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Homologação.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MARIA FERREIRA DE 

FREITAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS 

(fls. 91/96).

Devidamente intimado e ciente do cumprimento de sentença, o requerido 

manifestou concordância (fl. 97/98) quanto ao cálculo apresentado pela 

requerente às fls. 94/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo de fls. 94/95 apresentado pela 

parte exequente.

Intimem-se as partes quanto à homologação do cálculo.

Expeçam-se os ofícios requisitórios, na forma referida à folha 92.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 338-93.2016.811.0110

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 528 de 617



Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA PINTO, AULISMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA JAMAL DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA APRENSENTAR ALEGAÇÕES 

FINAIS EM 15 ( QUINZE ) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1565-84.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA MARTINS DE OLIVEIRA - 

OAB:22395/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 26037 Nr: 1060-40.2010.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGS, AFS, LMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Vistos, etc.

Tendo em vista petição de fl. 199, onde os exequentes informam o regular 

adimplemento da obrigação, necessário o arquivamento do processo.

Assim, arquive-se o presente feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32126 Nr: 1869-25.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NILSE GONÇALVES DE MELO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT., FUNDO 

MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT 

- PREVICAMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:11.154-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37704 Nr: 242-44.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA PEDARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS: DISPOSITIVO

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e 

reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37718 Nr: 255-43.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ÕMOREH’O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37868 Nr: 380-11.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069-MG

 INTIMAR ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA DA SENTENÇA PROFERIDA 

NOS AUTOS: DISPOSITIVO

Posto isso, acolho a prejudicial de mérito arguida pela parte requerida e 

reconheço a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 487, II do CPC, JULGANDO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais 

e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10 % (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto 

SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo 

Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38761 Nr: 958-71.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38770 Nr: 965-63.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38774 Nr: 969-03.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38797 Nr: 984-69.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38807 Nr: 994-16.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38808 Nr: 995-98.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38810 Nr: 997-68.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32331 Nr: 86-61.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INACIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40634 Nr: 1769-31.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR APARECIDO MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Visto, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista a Portaria nº 678/2017-PRES na qual consta que o dia 

28.03.2018 será considerado ponto facultativo, necessária a readequação 

da pauta.

Assim, REDESIGNO a solenidade para o dia 18 de abril de 2018, às 

17h30min (horário de Cuiabá-MT).

Expeçam-se as intimações, conforme determinação de fls. 115-v.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32141 Nr: 1884-91.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32499 Nr: 233-87.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FIRMINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32558 Nr: 285-83.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO RENATO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38080 Nr: 522-15.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIVALDO DE SOUZA BARBOSA, HONORATO 

FRANCISCO DE FARIA, JOAQUIM DOS REIS AFONSO, ANELITO DE 

QUEIROZ SILVA, IVAN GUIMARÃES SILVA, ANTONIO INÁCIO NETO, 

ANTONIO GABRIEL MARTINS, JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, ANTONIO 

BATISTA DE OLIVEIRA, JOSE VIRGILIO DA SILVA, ELVIO PEREIRA DE 

ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE 

DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEZIA ALVES DE PAULA 

BRAGA - OAB:10075-MT

 Vistos, etc.

Decisão-> Determinação.

O requerido apresentou pedido de reconsideração da liminar prolatada às 

fls. 68/70.

Vale frisar, inicialmente, que não há previsão legal para pedido de 

reconsideração no nosso ordenamento processual.

Portanto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e, por conseguinte, 

mantenho a decisão liminar pelos seus próprios fundamentos (fls. 68/70).

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na 

sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se 

as partes para que se manifestem sobre o interesse de produção de 

demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a 

pertinência, ou no julgamento antecipado da lide.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34456 Nr: 287-19.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIDELMA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no artigo 487, inciso I do Código de 

Processo Civil, JULGO, POR SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela autora na peça 

preambular.Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I, do Código de 
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Processo Civil; no entanto SUSPENDO a exigibilidade, conforme art. 98, 

§3°, do Código de Processo Civil.Publique. Registre. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37710 Nr: 248-51.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DE ROSSO 

AFONSO - OAB:SP n° 192.972

 INTIMAR A PARTE RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37830 Nr: 348-06.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38760 Nr: 957-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38531 Nr: 807-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38802 Nr: 989-91.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADINO PARIDZANE’EDI TSIMRIHU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38805 Nr: 992-46.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38806 Nr: 993-31.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO TSI’EIWAADI TSEREWAMRI’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38813 Nr: 1000-23.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, IANDRA SANTOS MORAIS - OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38816 Nr: 1003-75.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 37829 Nr: 347-21.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STURNINO HÖDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO AVILA 

NUNES GUIMARÃES - OAB:OABDF25714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14992-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38764 Nr: 961-26.2017.811.0110

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELICIO TEMRITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38811 Nr: 998-53.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO CELSO BENICIO 

JUNIOR - OAB:131.869 SP, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - 

OAB:15483-A

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38817 Nr: 1004-60.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA REWADI TSIHORIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 1039-20.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILIA CRISTINA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUANA CAROLINE SILVA RIOS - 

OAB:20743/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32168 Nr: 1908-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

A causa reclama a nomeação de perito contábil para que proceda a 

minucioso estudo, conforme solicitado pela parte autora. Assim, nos 

termos do art. 465 do Código de Processo Civil, nomeio como perito da 

causa o contador JORGE BLADEMIR DE SOUZA, da Comarca de Barra do 

Garças/MT, telefone: (66) 3401-6145 e e-mail: blademir@hotmail.com.

Intimem-se as partes para manifestarem-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do art. 465, §1º.

Após, intime-se o perito para que tome ciência de sua nomeação, bem 

como para, no prazo de 05 (cinco) dias – CPC, art. 465, §2º, I a III, 

apresentar a estimativa de seus honorários, currículo e contatos 

profissionais, devendo o mandado de intimação ser instruído com cópia 

dos quesitos.

Em seguida, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco), se 

manifestarem sobre a proposta dos honorários.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 41256 Nr: 155-54.2018.811.0110

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ARGEMIRO 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO SANCHES - 

OAB:75987-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123-PR

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Embargos de Terceiros oposto por ANTÔNIO ROBERTO 

SANCHES, em face de BANCO DO BRASIL S.A. e ARGEMIRO RODRIGUES 

DOS SANTOS.

Aduz o autor que, desde o ano de 2000, já tinha a posse integral e 

exclusiva do imóvel rural objeto de constrição na ação de execução em 

apenso (Código: 4893).

Requer a suspensão da execução.

Pois bem.

Primeiramente, observa-se que a parte requerente não recolheu as custas 

processuais, bem como atribuiu à causa o valor de R$ 9.623,32 (nove mil, 

seiscentos e vinte e três e trinta e dois centavos).

Nesse viés, afere-se que o valor da causa está abaixo do conteúdo 

patrimonial em discussão, o que deve ser corrigido, vejamos:

VALOR DA CAUSA – Embargos de terceiros – O valor indicado na inicial 

deve constituir o proveito econômico pretendido pelos embargantes, qual 

seja, o levantamento da penhora sobre parte ideal de imóvel – Quantia 

que, no caso, corresponde à metade do valor de avaliação do bem, sobre 

o qual os embargantes pretendem exercer – Aplicação dos artigos 291 e 

292, parágrafo 3º do NCPC – Adequação do valor atribuído à causa 

determinada – PRELIMINAR ACOLHIDA. EMBARGOS DE TERCEIROS – (...) 

– Sentença, em parte, reformada para esse fim - RECURSOS 

PARCIALMENTE PROVIDOS.

(TJ-SP 10419934120168260100 SP 1041993-41.2016.8.26.0100, Relator: 

Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 08/08/2017, 10ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 09/08/2017)

Em razão disso, determino:

1. Emende a parte autora a inicial, nos termos dos artigos 290 e 321, do 

CPC, em 15 (quinze dias), sob pena de cancelamento na distribuição;

2. Indico com precisão o que dever ser corrigido ou completado:

2.1.1. Atribuir valor à causa de acordo com o conteúdo patrimonial em 

discussão e, em seguida, recolher as custas correspondentes a tal 

modificação.

Expirado o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para 

deliberação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32166 Nr: 1906-52.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WASHINTON BARBOSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 
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OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para o fim de condenar o 

requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da 

conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito 

(09/12/2008), tendo por base o percentual a ser apurado em liquidação de 

sentença, que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.A verba apurada deverá 

ser corrigida, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), a partir da data de cada vencimento, e acrescida de 

juros moratórios equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica 

e juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, de 

acordo com o entendimento firmado no RE 870.947/SE.Sem custas ao 

requerido, em face do art. 3º, I da Lei Estadual nº 7.603/01. No mais, 

condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual 

deverá ser fixado após a liquidação do presente “decisum” (art. 85, §4º, II 

do CPC).Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da Súmula 

490 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, decorrido o prazo para 

recursos voluntários, certifique-se e remeta-se o feito ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Comarca de Colniza

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 05/2018-DF - Responderão no plantão dos finais de 

semana, feriados e semanal, durante o período de 01 á 31 de março de 

2018, os seguintes servidores conforme escala abaixo;

* A Portaria nº 05/2018-DF completa, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 86464 Nr: 625-03.2018.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Lazzari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, 

artigo 701 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para que efetue o recolhimento de custas 

de Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70863 Nr: 181-38.2016.811.0105

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSE DOMICIANO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA MARIA DE ALMEIDA 

GRABNER - OAB:11455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a atualização da classe processual, eis que o presente 

feito tramite em fase de sentença.

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias informe se 

o bem lhe foi restituído, sob pena de arquivamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 994-65.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Assis Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRASIELLA VIEIRA DA 

MAIA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade no que toca à apresentação da 

contestação pela parte requerida.

Após, INTIME-SE a parte autora para dar prosseguimento ao feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 72477 Nr: 994-65.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Assis Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRASIELLA VIEIRA DA 

MAIA - OAB:13819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Conforme legislação processual e nos termos do capitulo 3, Seção 5, 

artigo 701 da CNGC, impulsiono estes autos, para que se proceda, via 

DJE, a intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81895 Nr: 3298-03.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): josé aparecido de oliveira, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues Ferreira - 

OAB:290544

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 12 de abril de 2018, às 17h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65859 Nr: 1203-05.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Maia de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438/A

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 18h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66315 Nr: 1600-64.2014.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 534 de 617



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Silva de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos, etc.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, bem como o teor 

da Portaria n.º 678/2017-PRES, REDESIGNO a audiência anteriormente 

agendada para o dia 10 de abril de 2018, às 17h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 81895 Nr: 3298-03.2017.811.0105

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de São Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): josé aparecido de oliveira, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues Ferreira - 

OAB:290544

 Vistos.

Estando a Carta Precatória devidamente instruída, designo a soelnidade 

deprecada para o dia 14 DE FEVEREIRO DE 2018, às 16h30min. Justifico a 

data por não haver pauta anterior disponível.

 Comunique ao juízo deprecante.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 70874 Nr: 187-45.2016.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenilda de Souza Aredes Daniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimar Ferrez - 

OAB:18766/MT

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito brasileiro.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 25/02/16 (fl.16), onde a 

autora do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 13 de março de 

2017, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada (fl. 18/24).

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

ROSENILDA DE SOUZA AREDES DANIEL, observando-se o disposto no 

artigo 84, parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65106 Nr: 533-64.2014.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR RODRIGUES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉZAR HENRIQUE SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:20346/A

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98 .

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 06/05/16 (fl.34), onde a 

autora do fato aceitou a proposta do Ministério Público, realizando a 

transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em 16 de setembro de 

2016, em favor da decretação da extinção da punibilidade, visto o 

cumprimento da transação pactuada às fls. 34.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato 

VILMAR RODRIGUES FERNANDES, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

 P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010074-66.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROCHA CARVALHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

16 de março de 2018, às 10h15min (MT).

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 8010074-66.2015.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA ROCHA CARVALHAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e no que dispõe o 

capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 

56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de INTIMAR 

as partes para Audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia 

16 de março de 2018, às 10h15min (MT).
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Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38899 Nr: 1013-27.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHPDS, LPMSrpmLHPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJMDJS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marise Soares Guimarães 

de Souza - OAB:7846-MT

 Processo nº 1013-27.2015.811.0034 (Código 38899)

VISTO,

Trata-se de ação de execução de prestação alimentícia intentado por L. P. 

M S., menor, nesta ocasião representado pela genitora LEISSA HAYLA 

PONTES DA SILVA em face de FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS SILVA, 

todos devidamente qualificados nos autos

Sobreveio aos autos notícia do pagamento do débito alimentar executado, 

motivo pelo qual o Ministério Público Estadual, pugna pela extinção do feito 

(ref.: 85).

Os autos vieram-me conclusos para sentença.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Compulsando os autos, nota-se que a obrigação de pagar alimentos fora 

devidamente cumprida.

De fato, tendo havido a satisfação integral da obrigação pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito, senão vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Dessa forma, ante o integral cumprimento da obrigação, JULGO EXTINTO o 

presente feito, consoante regra ínsita ao artigo 924, inciso II, do Novo 

Código Processual Civil.

Requer-se o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em 

desfavor do Executado.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Dom Aquino – MT, 26 de fevereiro de 2018.

 LAURA DORILÊO CÂNDIDO

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 51265 Nr: 2771-70.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTHINE FREITAS 

CAMPOS - OAB:22797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2771-70.2017.811.0034

Código 51265

Visto etc.,

Cuida-se o petitório de Ref: 15 de emenda à inicial postulando pela 

exibição de documentos em Juízo.

Inicialmente, destaco, que o pleito de Ref: 15 encontra-se prejudicado, eis 

que na decisão de Ref: 12 foi determinado a exibição de toda a 

documentação.

 No mais, cumpra-se a decisão retro.

 Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Dom Aquino, 08 de fevereiro de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito em Substituição Legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-29.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDILON GONCALVES CRUZ (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)

Magistrado(s):

LAURA DORILEO CANDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo nº 

1000022-29.2018.8.11.0034 Requerente: EDILON GONÇALVES CRUZ 

Requerido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRUIDORA DE ENERGIA S/A 

Vistos etc. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais ajuizada por EDILON GONÇALVES CRUZ 

em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRUIDORA DE ENERGIA S/A, 

pretendendo declaração de inexistência de débito negativado e 

condenação da requerida à indenização por danos morais, requerendo, 

ainda, a concessão de tutela antecipada consistente na retirada de seu 

nome do SPC/SERASA. Compulsando a peça exordial verifico que a 

requerente atribuiu valor da causa inferior ao benefício econômico 

pretendido. Conforme acima delineado, a parte ativa pretende a 

declaração de inexistência de débitos e condenação por danos morais, de 

maneira que o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de 

ambas as pretensões (CPC, art. 292, inciso VI). Assim, verificando que ela 

atribuiu como valor da causa apenas a monta equivalente à indenização 

moral pretendida, o montante encontra-se aquém do correto valor da 

causa. Desta maneira, intime-se a requerente para emendar a inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, atribuindo o valor correto à causa, aquele que 

corresponde à integralidade do benefício econômico pretendido. Após, 

tonem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53786 Nr: 3556-26.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildeu Sampaio dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Bebidas das Amérias – AMBEV 

– Filial de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliana de Andrade - 

OAB:22462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3556-26.2017.811.0036 (53786)

Ação de Indenização por Danos Morais

Decisão

Vistos etc.

1) Considerando que pelos documentos juntados à emenda a inicial a parte 

requerida conseguiu comprovar a sua insuficiência financeira (fls. 24/25), 

DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça, exposto na petição inicial.
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2) Na emenda a inicial de fl. 22, a parte autora informa que não há pedido 

liminar na presente ação, uma vez que em virtude de informação 

apresentada pela requerida, já houve a solicitação da retirada do nome do 

autor dos cadastros de proteção ao crédito.

3) Dando prosseguimento ao feito, por este Juízo vislumbrar a 

possibilidade da realização de acordo entre as partes no presente feito, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Conciliadora do Juízo para designação de 

audiência de conciliação, após INTIME-SE a parte autora e CITE a parte 

requerida para comparecer no ato.

4) Por fim, CASO TENHA ÊXITO A CONCILIAÇÃO VOLTEM os autos 

conclusos para a homologação do acordo, CONTUDO caso AS PARTES 

NÃO ENTREM EM ACORDO, INTIME-SE a parte requerida para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, a partir da audiência de conciliação, apresente 

a contestação, sob pena de revelia e presunção de veracidade dos fatos 

narrados na inicial e, também, INTIME-SE a parte autora para que 

posteriormente ofereça a impugnação à contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Ás providências.

Guiratinga/MT, 26/02/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 55189 Nr: 377-50.2018.811.0036

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Domingos Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público Estadual, Grasielle Beatriz 

Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDERSON CLAYTON 

PESTANA - OAB:16728/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT 

INCOMPETENTE para conhecer e decidir sobre a matéria do presente 

feito.Assim, REMETAM-SE os presentes autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, para o devido prosseguimento do presente 

Mandado de Segurança Preventivo.Intima-se. Cumpra-se com 

URGÊNCIA.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 23/02/2018. Aroldo 

José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 43571 Nr: 1446-88.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tatiane Fernanda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira Santos - 

OAB:19087-SP

 Processo nº: 1446-88.2016.811.0036

Código: 43571

Executivo de Pena

Despacho.

Vistos, etc.

Em analise aos autos verifica-se que a recuperanda TATIANE FERNANDA 

DE SOUZA descumpriu uma das condições impostas em fls. 93/96, no item 

2, 4 e 5 onde a mesma tem que permanecer em sua residência 

diariamente, no endereço indicado nos autos, no período entre as 

20h00min e as 06h00min do dia seguinte.

Desta forma, DESIGNO audiência de justificação para o dia 17/04/2018, às 

14h00min (MT), ocasião em que a recuperanda terá oportunidade de expor 

os motivos que ensejaram o referido descumprimento;

I- INTIMEM-SE a recuperanda, TATIANE FERNANDA DE SOUZA, para que 

compareça à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

Guiratinga/MT, 29 de Janeiro de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 54214 Nr: 25-92.2018.811.0036

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Lopes Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial deste mandamento 

constitucional, e, portanto, JULGO, por sentença, EXTINTO O PRESENTE 

FEITO, ante a manifesta carência de ação por falta de interesse 

p r o c e s s u a l . I n t i m e - s e  o  i m p e t r a n t e  a c e r c a  d o 

indeferimento.P.R.I.C.Realizadas as comunicações, arquivem-se os autos 

com baixas necessárias.Guiratinga/MT, 23 de Janeiro de 2018.Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50118 Nr: 2095-19.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sheila Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielle Beatriz Galvão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALEXANDRE 

PESTANA - OAB:13758

 Diante do exposto, nos termos do artigo 17, § 8º da Lei nº 8.429/92, 

REJEITO a PETIÇÃO INICIAL da presente Ação Civil Pública, por 

improbidade administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento na inexistência de indícios 

da prática de ato improbo pela requerida SHEILA PEREIRA DA SILVA, por 

conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.Sem custas e sem 

honorários, eis que não observada má-fé na atuação do Ministério Público 

Estadual, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.CADASTRE-SE o 

advogado constituido pela parte requerida no Sistema Apolo, para que 

possa ser intimado dos atos processuais.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se.Expeça-se o necessário.Às providências.Guiratinga/MT, 

22/02/2018. Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Nádia Beatriz Farias da Silva

 Cod. Proc.: 289 Nr: 3-11.1993.811.0036

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSGdS, EdOPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AVELINO TAVARES JUNIOR - 

OAB:3633/MT, Fernando Ferreira da Silva - OAB:14924-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o advogado do executado, 

manifestar-se acerca da certidão de fl.137. Embora devidamente intimado 

conforme DJE n° 9738, publicado no dia 18/03/2016. Ao setor de 

expedição para que reitere intimação, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, a fim de que de prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Guiratinga - MT, 4 de maio de 2016.

Oficial Escrevente

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 1435-93.2015.811.0036
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Francisco Gabriel de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diretoria do Forum de Guiratinga/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o referido pedido de providência 

exposto na petição inicial, para isso: OFICIE-SE o Cartório de Registro de 

Imóveis de Guiratinga-MT para que averbe, GRATUITAMENTE, a existência 

das ações executórias nº 439-662013.811.0036 (CI 31855) e nº 

440-51.2013.811.0036 (CI 31856), que tramitam nesta Comarca, nas 

matrículas dos imóveis de propriedade do executado VIDAL GABRIEL DA 

SILVA de números 4.612, 510 e 3066.Sem condenação ao pagamento das 

custas e de honorários advocatícios.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Int ime-se. Expeça-se o necessário.Às 

providências.Guiratinga/MT, 26/02/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz 

de Direito

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 33854 Nr: 816-30.2014.811.0027

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIELE DE MELO CUPERTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Borian, HELENA LOURENÇO 

BORIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon Cesar Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aurelio Alencar Soares de 

Oliveira - OAB:7103-B/MT, Cristiano Alencar Soares de Oliveira - 

OAB:13809-A/MT

 Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da petição dos 

requeridos às fls. 249/259.

Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 40403 Nr: 1702-92.2015.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Ourinvest SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L R O da Rosa Comércio - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Gazola Vieira Marques - 

OAB:16846A/MT, Ricardo de Aguiar Ferone - OAB:176805/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I - Levando em consideração que executado até o presente 

momento ainda não pagou a dívida, o que demonstra intenção em não 

quitar o débito, defiro o pedido penhora, via Bacenjud, em seus eventuais 

ativos financeiros do executado L R O DA ROSA COMERCIO - ME (CNPJ 

11.232.199/0001-08) no valor de R$ 44.662,48 (quarenta e quatro mil, 

seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos). (...) X - 

Infrutífera a providência, intime-se o Exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.Cumpra-se com 

eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 53822 Nr: 3704-64.2017.811.0027

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGL, RFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinários pelos Gestores das Varas 

Cíveis do Estado de Mato Grosso, designo audiência para tentativa de 

Conciliação, que será presidida pela Conciliadora do Juízo, para o dia 

14/03/2018, às 13 horas. Impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos para citação/intimação da parte requerida. A intimação do 

autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado (art. 334, § 

3º do CPC).

Comarca de Juscimeira

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Reclamada, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO OAB: MT0004062A Endereço: SAO SEBASTIAO, 

2198, POPULAR, CUIABÁ - MT - CEP: 78045-400 , para comparecer a 

audiência de CONCILIAÇÃO no dia Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 15:00 , 

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 em revelia, reputando-se como 

verdadeiras as alegações iniciais do(a) Reclamante e proferindo-se o 

julgamento de plano. Lucas Martins Maia de Oliveira Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-55.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE ALMEIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS OAB - MT0015310A-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)

 

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: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - MT0015310A-O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

27/03/2018 Hora: 15:00 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-84.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI VIEIRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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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 do(a) 

REQUERENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM - MT0018564A (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 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: 1000020-17.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO SANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (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 do(a) 

REQUERENTE: JOSEANE MALHEIROS ALVIM - MT0018564A(intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 

13:40 , 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: 1000322-80.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDA TAUANE ARAUJO CHAVES PIMENTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA OAB - MT23677/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (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: MAYWMY EDWARDA ARAUJO SILVA - MT23677/O 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

27/03/2018 Hora: 14:00 , 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-11.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (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 do(a) 

REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - MT0019194A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

27/03/2018 Hora: 14:20 , 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: 1000003-78.2018.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

VEVIANE DOURADO DA SILVA PACHIONE CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS 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 do(a) 

REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O (intimação 

virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: Conciliação Sala: 

JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 27/03/2018 Hora: 

14:40 , 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: 1000325-35.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA PORTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-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 do(a) 

REQUERENTE: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

MT0012025A-O (intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA 

Tipo: Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II 

Data: 27/03/2018 Hora: 15:20 , 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: 1000326-20.2017.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI OAB - MT0018460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (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: EDVANIA OLIMPIO DA SILVA SANTINI - MT0018460A 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a AUDIÊNCIA Tipo: 

Conciliação Sala: JUSCIMEIRA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO II Data: 

27/03/2018 Hora: 16:00 , 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. 
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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 Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 73833 Nr: 1668-94.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO TIDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6.739-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 47332 Nr: 1112-73.2009.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO LORCA, RODOLFO SAMPAIO 

MARTINS DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:10.374-B, Jadeir Cangussu Nogueira - OAB:6739-A/MT, Kariza 

Danielli Simonetti Aguiar - OAB:15.532-MT, Rogério Lavezzo - 

OAB:5709/MT, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - OAB:, WALMIR 

ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.284/MT, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n.º 52/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para abrir vistas a Defesa, para que no prazo de 

10(dez) dias, apresente Alegações Finais.

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58733 Nr: 1509-19.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORANEI FERNANDES FLAVIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial, razão pela qual rejeito o pedido de aposentaria por invalidez 

formulado pela requerente, todavia, DETERMINO que o Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS) IMPLANTE auxílio-doença à NORANEI FERNANDES 

FLÁVIO, nos moldes do art. 61 da Lei n. 8.213/91, com data do início do 

benefício –DIB- em 08.10.2015.Assim, em atenção ao Provimento 

20/2008-CGJ, sintetizo o julgado da seguinte forma:Nome do segurado: 

NORANEI FERNANDES FLÁVIO;Benefício Concedido: Auxílio-doença;Data 

do Início do Benefício (DIB): data do requerimento administrativo 

(08.10.2015)Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias.Declaro 

extinto o processo, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I do CPC. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 3416-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN, Maico Luis Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Vistos. (1)HOMOLOGO a desistência da testemunha Rudivan Almeida de 

Sousa, conforme requerido pelo Ministério Público. De igual forma, 

HOMOLOGO a desistência das testemunhas conforme requerido pela 

Defesa.(2)SOLICITE-SE informações acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida à Ref. 25. (3) DEPRECO o interrogatório dos acusados 

à Comarca de Sinop/MT, para tanto EXPEÇA-SE Carta Precatória. (4) Com 

o aporte das missivas, ABRA-SE VISTA dos autos ao Ministério Público e, 

posteriormente à Defesa para manifestação quanto a fase do art. 402 do 

Código de Processo Penal. (5) Permaneçam os autos conclusos para 

apreciação dos pedidos formulados na presente solenidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58612 Nr: 1441-69.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCICLEIA ROCHA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Processo nº 1441-69.2015.811.0111 (Código 58612)

Classe – Assunto: Cumprimento de Sentença

Exequente: Lucicleia Rocha Lima

Executado: Banco do Brasil S.A.

Vistos em correição.

Defiro o levantamento do numerário depositado (ref.48), mediante 

expedição de alvará eletrônico para transferência dos valores, com 

observância dos dados bancários indicados (ref.55).

Inobstante o depósito realizado pela parte requerida, a requerente 

informou que houve pagamento a menor, eis que a instituição financeira 

não atualizou o débito em consonância com a sentença.

Assim, atendidos os requisitos do art. 524 do NCPC, determino a intimação 

da parte executada para pagar o saldo remanescente atualizado do débito 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa e 

honorários no percentual de dez por cento sobre o montante da 

condenação (CPC, art. 523, §1º), com ulterior expedição de mandado de 

penhora e de avaliação (§ 3º).

Independente de penhora ou nova intimação, poderá a parte executada 

apresentar impugnação, aduzindo em defesa as matérias delineadas no 

art. 525, §1º, do Código de Processo Civil, o qual, de regra, não obsta o 

prosseguimento da execução com os atos expropriatórios pertinentes, 

salvo, comprovado dano grave de difícil ou incerta reparação ao 

executado, desde que garantindo o juízo (CPC, art. 525, §6º).

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68052 Nr: 1627-24.2017.811.0111

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Jakeline Fabiani da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO ALVES SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1627-24.2017.811.0111 (Código 68052)

Classe – Assunto: Alimentos, Guarda e Visitas

Exequente: Jakeline Fabiani da Silva

Executado: Sérgio Alves Sales

Vistos em correição.
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Defiro o pedido de guarda provisória do menor Matheus da Silva Sales em 

favor da genitora Jakeline Fabiani da Silva.

De plano, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para atualizar o 

débito.

Em seguida, intime-se pessoalmente a parte devedora/executada para, em 

3 (três) dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da 

execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Fica a parte executada desde já advertida de que somente a comprovação 

de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o 

inadimplemento.

Registre-se que se a parte executada não pagar ou se a justificativa 

apresentada não for aceita, poderá ser decretada sua prisão, em regime 

fechado, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, bem como protestada a 

dívida alimentar.

Anote-se que o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é 

o que compreende até 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da 

execução e as que se vencerem no curso do processo.

O cumprimento da pena, por sua vez, não exime a executada do 

pagamento das prestações vencidas e vincendas.

Decorridos, diga a parte exequente, em três dias, sobre eventual 

justificação ou ausência dela e, após, caso não seja por este proposta a 

ação, abra-se vistas ao Ministério Público.

Lavre-se o termo de guarda provisória.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 19 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69776 Nr: 2620-67.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FIDÉLIS, JOÃO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, JULIO CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O, MARCUS 

AUGUSTO GIRALDI MACEDO - OAB:13.563, RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Pela MMª. Juíza foi prolatada a seguinte deliberação: “Vistos. (1) Tendo 

em vista que não houve requerimentos referentes à fase 402 do CPP, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público e, posteriormente, à Defesa, para 

apresentação de memoriais escritos, pelo prazo de cinco (05) dias cada. 

(2) Após, conclusos para prolação de sentença.” Nada mais, encerrou-se 

a presente às 20h50min, que vai assinada por todos. Eu _____ (Priscielem 

da S. Rodrigues) Assessora de Gabinete, digitei e subscrevi.

 Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68755 Nr: 2054-21.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2054-21.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68755.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h45min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68739 Nr: 2043-89.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA DE MORAES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2043-89.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68739

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

12h15min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63588 Nr: 1911-66.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino Michel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1911-66.2016.811.0111.

Código Apolo nº 63588.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

12h30min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56667 Nr: 554-85.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA REZENDE FUSSI DE ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 554-85.2015.811.0111.

Código Apolo nº 56667.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

13h30min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68814 Nr: 2079-34.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2079-34.2017.811.0111.

Código Apolo nº 68814.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

15h15min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69579 Nr: 2509-83.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACÍLIO MOURA DE ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2509-83.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69579.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

14h15min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69714 Nr: 2577-33.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE CARDOSO PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMAR SOUZA SANTOS - 

OAB:22516/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2577-33.2017.811.0111.

Código Apolo nº 69714.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

14h.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62251 Nr: 1137-36.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA MARIA PAGNO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, MAYCON A. CHAGAS DE LIMA - OAB:21831-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1137-36.2016.811.0111.

Código Apolo nº 62251.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

12h45min.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64411 Nr: 2317-87.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2317-87.2016.811.0111.

Código Apolo nº 64411.

Vistos em correição.

Atendendo a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente aprazada para o dia 26 de março de 2018, às 

15h.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71533 Nr: 3416-58.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SAUSEN, Maico Luis Sausen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº 3416-58.2017.811.0111.Código Apolo nº 71533.Vistos em 

correição.(...) A ordem pública encontra-se abalada, ainda, em face do 

“modus operandi” do delito, pois, os acusados, em tese, praticaram o delito 

em concurso de pessoas, de forma cruel, por motivo fútil e com recurso 

que dificultou a defesa da vítima, haja vista que após a capturarem, 

passaram a deferir diversos golpes de faca e capacete contra a sua 

cabeça. Corroborando, vê-se que o crime foi supostamente cometido em 

virtude de discussão por dívida.Ademais, além da necessidade de se 

garantir a ordem pública, encontra-se presente a necessidade de garantir 

a conveniência da instrução processual, pois, como bem salientado na 

decisão que decretou as prisões preventivas, os acusados demonstram 

ser pessoas perigosas, fator este que dificulta a colheita de depoimento 

da vítima, ainda pendente. Nesse ponto, destaco que a própria vítima 

manifestou expressamente temer por sua integridade física.Por fim, no 

caso dos autos, faz-se presente, ainda, a necessidade de se garantir a 

aplicação da lei penal, pois, conforme relatou a autoridade policial, bem 

como os próprios acusados na ocasião de seus interrogatórios na 

audiência de custódia, após a prática do delito evadiram-se do local em 

direção a um sítio situado na zona rural de Matupá/MT.Nesse ponto, 

registro que, não obstante num segundo momento tenham procurado a 

autoridade policial no intuito de prestarem esclarecimentos acerca dos 

fatos, não se pode ignorar a conduta inicial dos acusados em evadir-se 

para local de difícil identificação.(...)Considerando o princípio da 

ressocialização somado ao fato de que as famílias dos acusados residem 

próximo a Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, AUTORIZO a transferência 

de MAICON LUIS SAUSEN e RAFAEL SAUSEN CONDICIONADA à 

existência de vaga atestada pela SEJUDH.(...).Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, servindo a presente como MANDADO E OFÍCIO no que 
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couber.Matupá/MT, 27 de fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72598 Nr: 272-42.2018.811.0111

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGBTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MARCATTO 

CIRINO - OAB:7835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

CAUTELAR ANTECEDENTE formulado pela parte requerente Naiara Galvão 

Berlanda Tartari Souza para:1)PROIBIR o requerido de realizar atos e 

contratos com o certificado digital da requerente perante a atividade 

empresarial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais);2)PROIBIR o requerido de alienar, emprestar, dar em garantia, 

arrendar, vender, dar em quitação, bens móveis e imóveis comuns do 

casal;3)ARROLAR metade dos bens móveis e imóveis do estabelecimento 

comercial denominado “Multimarkas Veículos”, cuja posse permanecerá 

com o requerido, nomeando-lhe como depositário dos bens arrolados e 

advertindo-lhe sobre as consequências de eventual descumprimento da 

ordem judicial;4)No que tange ao arrolamento dos bens, o Oficial de 

Justiça deverá avaliar a universalidade dos bens, repartindo-os em 

valores e não em quantidade para não inviabilizar a atividade comercial, de 

modo que a realização da venda de qualquer veículo deverá ser 

resguardada a metade pertencente à requerente;5)Quanto aos pedidos de 

fixação de alimentos transitórios e compensatórios e considerando a 

manifestação sobre o interesse na realização da audiência de conciliação, 

designe-se a solenidade conforme a pauta da conciliadora do Juízo, sem 

prejuízo de sua reanálise acaso infrutífera a tentativa de 

acordo;6)Designada data, intime-se e citem-se as partes para 

comparecerem a audiência de conciliação/mediação, salientando, desde 

logo, que o prazo para a defesa do requerido somente se iniciará se, 

realizada a audiência preliminar, restar frustrada a composição nela 

buscada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 27 de 

fevereiro de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 61994 Nr: 391-86.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Moraes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMILSON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016- DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar acerca da 

devolução da carta precatória, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 64530 Nr: 1678-84.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane Vergínia Gusmão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia dos Santos Oliveira - 

OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016- DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para impugnar a contestação 

apresentada, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 66675 Nr: 2628-93.2017.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalina Roos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana de Jesus Ribeiro - 

OAB:7.973-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016- DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as partes para manifestarem acerca do laudo 

juntado à Ref: 26, requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57211 Nr: 100-83.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SANDRO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO a busca de endereço do requerido nos sistemas de convênio do 

e. TJMT.

Considerando que para a realização da consulta ao sistema da Justiça 

Eleitoral, por meio do sistema SIEL, é necessário informar o nome da mãe e 

a data de nascimento ou número do título de eleitor, caso necessário, 

intime-se a parte autora para, querendo, informar os referidos dados, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Aportando aos autos endereço diferente daquele declinado pelo autor, 

proceda-se a tentativa de citação por correio.

Caso frustrada a tentativa de citação por correio, ou infrutífera a busca de 

endereço, determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, nos 

termos do art. 256, II, do NCPC.

Decorrido o prazo sem resposta, desde já nomeio como curador especial 

o i. Defensor atuante na Comarca, o qual deverá ser intimado para 

manifestar, mediante envio de carga dos autos.

Com a resposta, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar impugnação.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52129 Nr: 164-64.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA RIBEIRO, SILVANA CARVALHO DA 

GRAÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEDRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO MASCARELLO - OAB:11726, 

XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - OAB:13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Mantenho a decisão de agravada pelos seus próprios fundamentos.

Encaminhem-se as informações prestadas a(o) Excelentíssimo(a) Sr(a). 

Dr(a). Desembargador(a) Relator(a).

Juntem-se cópias das informações prestadas aos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66608 Nr: 196-30.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO ROBERTO BRATZ, LAURA VIVIANE 

DANTAS BALCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO EXEQUENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66302 Nr: 68-10.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, VICENTE 

APARECIDO FRANCISCO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO JOÃO DE BASTIANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65590 Nr: 2000-67.2017.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA E CIA LTDA.,

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR LUIZ ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:1706

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA QUE, EFETUE O 

RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE À VERBA DE DILIGÊNCIA DO SR. 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52594 Nr: 438-28.2014.811.0107

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Norberto Felipe, Osmar 

Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto Zarour Cesar - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - 

OAB:OAB/MT 10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139/O, Nilson Jacob Ferreira 

- OAB:9845/MT

 Vistos.

Considerando que este Magistrado estará em usufruto de férias no mês 

de MARÇO/2018, consoante autorizado pela Portaria 648/2017-PRES, 

assim como diante da necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO 

o ato aprazado para o dia 19/07/2018, às 09:30 HORAS, permanecendo 

inalterados os demais comandos lançados anteriormente.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se, servindo a presente decisão como mandado/carta 

precatória/carta de intimação, ante a escassez de servidores nesta 

Comarca.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65713 Nr: 2030-05.2017.811.0107

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO NEGRÃO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:22228/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por MARIA JOSÉ RIBEIRO 

DA SILVA em face de ARMANDO JOSE DA SILVA, ambos qualificados.

Ressai dos autos a informação pela autora sobre o desconhecimento do 

paradeiro do requerido, requerendo assim a citação por edital.

Ocorre que a citação por edital é medida excepcional, devendo o Juízo 

esgotar as diligências necessárias para posteriormente ser possível tal 

medida, razão pela qual indefiro por ora tal pedido.

Pois bem. Considerando que a autora sequer informou o número dos 

documentos do requerido, determino a intimação da mesma para que, no 

prazo de 15 dias, informe o numero do CPF do requerido, nos termos do 

artigo 319, inciso II do NCPC, a fim de possibilitar a utilização das 

ferramentas que dispõe o Poder Judiciário para a busca do endereço da 

parte.

Com a juntada das informações, retornem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66620 Nr: 202-37.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. J. DA SILVA - CONSTRUÇÕES - ME, 

Fernando José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO MARTINHO TIEGS - 

OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de ref. 2 (fls. 50), intime-se a parte requerente, 

para que efetue o recolhimento da guia de custas judiciais no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de devolução da missiva, com fulcro no artigo 390, 

da CNGC.

Inerte, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos.

Intime-se.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010019-28.2014.8.11.0107

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

 

Vistos. Ante o trânsito em julgado da sentença, intime-se a parte devedora 

para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena do montante devido sofrer acréscimo de multa no percentual de dez 

por cento (art. 523, § 1º, NCPC). Conste do ato de intimação que a parte 

executada poderá oferecer embargos, nos termos do art. 52, inciso IX, da 

Lei 9.099/95. Decorrido o prazo e não havendo pagamento do débito, 
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intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora, 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se, 

servindo cópia desta decisão como mandado, ante a escassez de 

servidores na Comarca. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010075-30.2015.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NUBIO CARDOSO 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:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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: 8010075-30.2015.8.11.0106 REQUERENTE: NUBIO CARDOSO 

DOS SANTOS REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. 

INTIME-SE a Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, advertindo-o (a) que caso não seja 

efetuado o pagamento no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 

10% (dez pontos percentuais), preconizada no art. 523, § 1, do C.P.C. 

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se. Após, INTIME-SE o requerente 

para requerer o que entender de direito. Havendo o pagamento por parte 

da executada e concordância com os valores pela exequente, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do advogado da parte autora para levantamento dos 

valores, nos termos solicitados. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000025-93.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IVSON DO MONTE SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

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: 1000025-93.2017.8.11.0106 REQUERENTE: IVSON DO MONTE 

SILVA JUNIOR REQUERIDO: TIM CELULAR S/A Vistos em correição. O 

requerente juntou comprovante de endereço que aparenta ter sido 

adulterado, não sendo hábil, portanto, a fazer prova do seu domicílio. Cabe 

à parte requerente trazer aos autos todos os documentos indispensáveis 

à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Sendo assim, 

INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta 

Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-47.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 14:30 (horário de Mato Grosso), 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, 27 de fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010039-17.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

LAYNA KENNER RIOS DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

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: 8010039-17.2017.8.11.0106 REQUERENTE: LAYNA KENNER 

RIOS DO CARMO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos em 

correição. A requerente juntou comprovante de endereço que aparenta ter 

sido adulterado, não sendo hábil, portanto, a fazer prova do seu domicílio. 

Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. 

Sendo assim, INTIME-SE a requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome, sob pena de 

indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos para 

apreciação. CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 8010156-08.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DI MANOEL CAIADO (DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS PEREIRA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos Nº: 8010156-08.2017.8.11.0106 Vistos em correição. Verifico que a 

carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 e 260 do CPC, 

dessa forma: I. Cumpra-se conforme deprecado; Às providências. 

Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-79.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Autos n 8010106-79.2017.8.11.0106 Requerente: Vilma Ferreira da Silva 

Requerido: Município de Novo São Joaquim Vistos em correição. Trata-se 

de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c COBRANÇA DE DIFERENÇA 

SALARIAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, proposta por VILMA 

FERREIRA DA SILVA, em face do MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, atentando-se para a antecedência 

mínima exigida pelo art. 7º da Lei nº 12.153/2009. Caso já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE para que compareçam. Caso a parte requerida não 

tenha interesse na referida audiência deve se manifestar com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos termos do art. 334, § 5º do 

NCPC. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial para, 

querendo, apresentar resposta no prazo e forma legais (CPC, art. 335), 
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alertando-o de que a inércia importará em decretação de revelia, com a 

produção de efeitos peculiares à Fazenda Pública. INTIME-SE o (a) autor 

(a), cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência 

ensejará a extinção do processo e condenação nas custas processuais 

(art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE. Francisco 

Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010106-79.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Autora acerca da 

audiência designada, cujos dados seguem abaixo, a ser realizada na sede 

do Fórum localizada no endereço ao final indicado. Tipo: Conciliação Sala: 

Conciliação Data: 16/04/2018 Hora: 14:45 (horário de Mato Grosso), 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, 27 de fevereiro de 2018. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000041-47.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VALTENIR RODRIGUES DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

Processo nº 1000041-47.2017.811.0106 Requerente: Valtenir Rodrigues 

de Paulo Requerido: Vivo S.A Vistos em correição. Trata-se de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por VALTENIR RODRIGUES 

DE PAULO, em desfavor de VIVO S.A, todos qualificados. A parte autora 

alega, em síntese, que teve o nome incluído em cadastro de 

maus-pagadores em razão de cobranças indevidas realizadas pela parte 

ré. Pede, em sede de tutela provisória, a retirada de seu nome do 

mencionado cadastro até o julgamento final do processo. Ao final, pede a 

condenação da ré em danos morais pela inscrição indevida. Passo à 

análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática atual do Código de 

Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá ser concedida nas 

modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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”. No caso, a probabilidade do direito emerge da própria 

declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do 

Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida 

em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, repousa 

sobre o requerido o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na 

inicial. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato 

de que, caso a situação de inscrição e cobrança indevidas perdure, 

estará a parte autora sujeita à constante restrição de crédito e de abalo 

moral, sendo imperiosa a cessação antecipada da inscrição sob pena de 

perda gradual e progressiva da efetividade do provimento. Sendo assim, 

preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de 

Processo Civil, DEFIRO liminarmente o pedido de tutela provisória 

formulado pela parte autora e DETERMINO a exclusão de seu nome dos 

órgãos de proteção ao crédito, no que toca à inscrição referente ao débito 

que tenha origem na relação jurídica discutida nestes autos, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias que fundamentaram 

esta decisão. INTIME-SE a requerida para que demonstre o cumprimento 

da decisão no prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da intimação. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem 

reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). DESIGNE-SE audiência 

de tentativa de conciliação conforme pauta da conciliadora. Caso esta já 

tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para que a ela compareçam. 

CITE-SE o (a) requerido (a) INTIMANDO-O do inteiro teor da inicial e da 

audiência designada, com a advertência de que o não comparecimento 

implicará em confissão e revelia, nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95. 

INTIME-SE a parte autora do teor da presente decisão e da audiência 

designada, cientificando-a de que a ausência injustificada ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais, conforme 

prevê o art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin 

Juiz Substituto

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43397 Nr: 1604-93.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Genserico Alves Gundim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Gonçalves Ferreira 

- OAB:20.438

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que o acusado Genserico Alves Gundim, 

embora devidamente citado por edital, não atendeu o chamamento judicial 

e nem mesmo constituiu advogado, (fls. 50,52/53), razão porque se impõe 

a aplicação do previsto no art. 366 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, acolho a cota do Ministério Público de fls. 55, e com base no 

referido dispositivo legal, determino a suspensão do processo e o curso 

do prazo prescricional.

Entendo ser desnecessária a produção antecipada de provas.

Proceda-se a baixa do presente feito no relatório estatístico mensal, mas 

não na distribuição, principalmente para efeitos de certidão criminal.

Oportunamente, voltem-me os autos conclusos para a ordenação do 

procedimento.

Tendo em vista que não há nos autos resposta do cumprimento do ofício 

expedido ás fls. 51, reitera-se a Sra. Gestora Judiciária o cumprimento do 

referido ofício.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41095 Nr: 844-81.2012.811.0022

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janio Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Batista 

Junior - OAB:13046/MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6536 Nr: 378-68.2004.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeovana Batista Correa Silva
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A/MT, Carlos Gilberto de Oliveira - OAB:133404/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 428/429.

Intime-se a parte requerida para implantar e/ou restabelecer o benefício 

concedido a parte autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa de 

R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

No mais, cumpra-se a decisão retro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14839 Nr: 1130-98.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Francisca Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Pedro Avelar Pires - 

Procurador Federal - OAB:Mat/1661900

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 112, da Lei nº. 8213/91, 

DEFIRO o pedido habilitação dos herdeiros Adão José Alves, Eva Maria 

Alves de Lima e Joelma Nubia Alves, e determino a alteração do polo ativo, 

devendo constar como sucessores da autora.Diante do falecimento da 

parte exequente, intimem-se os herdeiros habilitados para retificar ou 

ratificar o pedido de cumprimento de sentença, bem como retificar a tabela 

de cálculo.Após, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.Havendo impugnação, intimem-se a 

exequente para se manifeste a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me os autos conclusos em seguida.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40030 Nr: 1510-19.2011.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulada por Neusa 

Gomes da Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social, 

requerendo a citação do executado para efetuar o pagamento do débito 

nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.

Desta forma, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, 

intime-se o Instituto Nacional do Seguro Social para, querendo, impugne a 

execução no prazo de 30 (trinta) dias.

Havendo impugnação, intimem-se a exequente para se manifeste a 

respeito, no prazo de 05 (cinco) dias, vindo-me os autos conclusos em 

seguida.

Caso contrário, se não houver impugnação e por não verificar qualquer 

irregularidade no demonstrativo discriminado do crédito, dou-o por 

homologado.

Considerando que o valor do crédito é inferior a 60 (sessenta) salários 

mínimos (art. 17, § 1º, da Lei 10.259/2001), o que possibilita a Requisição 

de Pequeno Valor (RPV), a teor do art. 3º, §1º, da Resolução nº 405 do 

Conselho da Justiça Federal, de 9/6/2006, neste caso, proceda-se a 

requisição de pequeno valor – RPV - ao Presidente do Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, conforme preceituado no artigo 8º da 

referida resolução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13039 Nr: 1059-33.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Francisca Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio José Pancotti - 

OAB:60.957, Luzia Stella Muniz - OAB:MT/4273/B, Patricia Broim 

Pancotti - OAB:180.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - Procurador Federal - OAB:3.691

 Vistos etc.

Identificado o óbito, conforme certidão acostada ao processo a fls. 105, 

da parte exequente e havendo a necessidade de habilitação do espólio ou 

dos sucessores do executado, suspendo o processo pelo prazo de 06 

(seis) meses, conforme o disposto no artigo 313, § 2º, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Determino a intimação da causídica da parte exequente para qualificar nos 

autos o espólio da exequente e habilitar seus sucessores no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito 

(art. 313, §2, II, do CPC)

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18122 Nr: 1090-48.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia de Jesus Alves, Michell Jose Giraldes Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

OAB:2.864/GO

 Vistos etc.

Arquive-se o presente feito com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46851 Nr: 1781-23.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Altina Rosa Galvão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 
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certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46671 Nr: 1708-51.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fidelcino Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46693 Nr: 1718-95.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luziano Fernandes Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46844 Nr: 1774-31.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Quirino Barbosa Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691/A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45983 Nr: 1429-65.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudino Pedro Barazzetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19.081-A MT, Servio Túlio de Barcelos - 

OAB:MT/14-258-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45990 Nr: 1432-20.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Holderigi Tonin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos 

autos.Após o decurso do prazo, com ou sem a manifestação, 

certifique-se e venham-me os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 

2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45982 Nr: 1428-80.2014.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Admir Tonim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:MT/13842/A

 Ante o exposto, chamo o feito a ordem para determinar a conversão do 

cumprimento de sentença em liquidação de sentença, determinando a 

intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, adeque os pedidos 

e o rito processual para liquidação de sentença de acordo com o disposto 

nos artigos 509 ao 512 do Código de Processo Civil.Proceda-se a remessa 

dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento do feito para 

Liquidação de Sentença, procedendo as devidas retificação nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54360 Nr: 575-03.2016.811.0022
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 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Viana Ramil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADI BONATTO - OAB:10011PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que restou infrutífera a tentativa de busca e apreensão do 

veículo, defiro parcialmente o pedido da parte autora acostada em ref.20, 

determinando a restrição de circulação do veículo citado na exordial, por 

meio do sistema RENAJUD.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PARA O DIA 16 DE 

MAIO DE 2018, ÀS 08H00MIN, a ser realizada no núcleo de conciliação 

dessa comarca, devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados, conforme determina o art. 334, §9º, do mesmo 

diploma Processual.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório, sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64924 Nr: 2619-58.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kevin dos Santos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:19872/O-MT, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:14033

 ISTO POSTO, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia, para o fim de 

CONDENAR o réu KEVIN DOS SANTOS PEREIRA, já qualificado nos autos, 

dando-os como incursos nas sanções prevista no artigo 33, “caput”, da 

Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, ABVOLVÊ-LO do crime 

de resistência previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 

Processo Penal.Passo a dosar a pena do réu.Do crime de previsto no 

artigo 12 da Lei 10.826/03.A) - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAISO delito de 

posse irregular de arma de fogo de uso permitido possui pena de 

detenção de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa.Quanto à culpabilidade 

verifica-se que a conduta do agente é normal ao tipo penal.Quanto aos 

antecedentes, verifico que o réu não possui sentença penal condenatória 

transitada em julgada.Quanto à conduta social não verifico a presença de 

nenhuma circunstância que indique ser o réu uma pessoa que provoque 

instabilidade social, além do delito perpetrado. Quanto à personalidade do 

agente também não existem registros indicativos de desvio de 

personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com 

a personalidade do agente.Acerca dos motivos da prática do delito, 

veja-se que o acusado não se mostrou movido por motivos 

relevantes.Quanto às circunstâncias são neutras, vez que não se 

vislumbra nenhuma influência para a facilitação da prática do delito. 

Quanto às consequências são sempre nocivas, diante da própria 

tipificação penal.E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou 

qualquer comportamento que tenha contribuído à prática do 

delito.Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 01 (um) ano de 

detenção.B) - CIRCUNSTÂNCIAS LEGAISNão verifico a ocorrência de 

causas de atenuante ou agravante da pena.C

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63286 Nr: 1899-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delaides de Freitas Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Hamilton Freitas das 

Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo legal, 

apresente perante este Juízo Impugnação à Contestação de Ref: 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43600 Nr: 1766-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eidinao Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação da defesa de fls. 109, somente no efeito devolutivo (CPP, art. 

597).

Intime-se o apelado para oferecer suas contrarrazões, no prazo de 08 

(oito) dias.

Após, decorrido os prazos supra, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias 

(CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44581 Nr: 539-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leumar de Paula Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se o réu da sentença.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo o recurso de 

apelação do Ministério Público de fls.147-155 somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Após, caso o réu não desejar recorrer e decorrido os prazos supra, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43941 Nr: 104-55.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Ueder de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Mauri Carlos Alves de Almeida Filho - 

OAB:MT/9981-B, Orliene Honório de Souza - OAB:MT/14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19807 Nr: 1082-37.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se o réu da sentença.

 Caso o réu não desejar recorrer da sentença e tendo em vista a 

apresentação das razões do recurso de apelação pelo Ministério Público e 

contrarrazões recursais pela defesa, ambas tempestivamente, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601); com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42559 Nr: 815-94.2013.811.0022

 AÇÃO:  Proced imentos  Traba lh is tas->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gedeon Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michell José Giraldes Portela - 

OAB:MT/10081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43475 Nr: 1663-81.2013.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Fabio Ribeiro Barros, Alexandre 

Magno Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabelle Marques Schittini - 

OAB:5.179/RO, Lucimar Dias da Silva - OAB:MT/20.637, Thalles 

Rezende Lange de Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação interpostos pela defesa dos réus, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a acusação e a defesa apresentaram 

as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42597 Nr: 853-09.2013.811.0022

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Uildima Sperber Baia Baesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Bandura Borodiak

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suely Rodrigues - 

OAB:MT/16.486

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42599 Nr: 855-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agrociências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Bossa 

Grassano - OAB:21151, PATRICIA GRASSANO PEDALINO - OAB:16932

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, SERGIO 

HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12702 Nr: 721-59.2007.811.0022

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Santos Credit Yield Fundo de Investimento Financeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Garcia, Espólio de Euclides Mosselin 

Garcia, Dulce Augustin Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Alberto Villela Filho - 

OAB:19327, Milton Alves Damaceno - OAB:3620, Rafael Ramos - 

OAB:17.730, Tania Mara de Morais Kraemer - OAB:31656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Defiro o pleito de fls. 332/333.

Com fulcro no artigo 892 do Código de Processo Civil, intime-se o 

arrematante do imóvel penhorado (fls. 275) para efetuar o pagamento da 

arrematação e da comissão do leiloeiro, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre os 

valores (art. 395, §4º, CPC).

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação do arrematante, 

intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, nos termos do 

§5º do artigo 395 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49342 Nr: 363-16.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberta Cristina Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:MT/15562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença interposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO em desfavor de Roberta Pires Cristina, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Retifique a autuação, de modo a constar o nome como cumprimento de 

sentença, efetivando as demais alterações no Cartório Distribuidor.
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Após, intime-se a parte executada na forma do artigo 513, §2º, do Código 

de Processo Civil, para efetuar pagamento do débito exequendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de incorrer na multa de 10% e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, do 

Código de Processo Civil.

Cientifique o executado que após o transcurso do prazo para o 

pagamento (art. 523, “caput”, do CPC), terá o prazo de 15 (quinze) dias 

para apresentar impugnação, observando as matérias de defesa 

elencadas no artigo 525 do CPC.

Decorrido o prazo supra, não efetuado o pagamento do débito, determino 

a expedição de mandado de penhora, para que seja penhorados tantos 

bens quantos bastem para garantir a presente execução, tomando o 

Oficial de Justiça às cautelas devidas, para que não sejam penhorados 

bens de terceiros, consoante determina o art. 523, §3º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 22 de fevereiro de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44973 Nr: 852-87.2014.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Marley de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Frederico Arruda 

Montenegro - OAB:MT/15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando os autos, verifico que a parte autora já efetuou o recolhimento 

da diligência do oficial de justiça às fls. 49.

Desta feita, espeça-se o mandado de busca e apreensão e citação no 

endereço constante às folhas 57.

Determino o desentranhamento da petição de fls. 70, entregando-a ao 

causídico subscritor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66845 Nr: 215-97.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Santana Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional da Previdência Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

Renata Bavaresco de Souza - OAB:14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reestabelecimento de auxílio-doença em decorrência 

de acidente de trabalho c/c aposentadoria por invalidez, com pedido de 

tutela de urgência ajuizada por José Santana Costa em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, devidamente qualificado nos autos 

sustentando, em breve sintaxe, que estão preenchidos os requisitos 

legais, e por isso, requerendo a concessão do benefício.

Com a inicial vieram os documentos de fls.17-45.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita 

requerida na inicial, com fulcro no artigo 98, “caput”, do Código de 

Processo Civil.

Preenchidos os requisitos legais, forte na competência excepcional do § 

3º do artigo 109 da Carta Maior, recebo a presente exordial no rito comum, 

adequado ao processamento de todos os pedidos.

No tocante ao pedido da antecipação da tutela para o recebimento do 

benefício previdenciário, necessária a verificação dos requisitos 

constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, os quais passo a 

analisar.

 O artigo 300 do Código de Processo Civil, afirma que 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.

Como se vê, a tutela de urgência, em caso de fundado receio de dano, 

caso destes autos, requer a comprovação (cumulada) de dois requisitos, 

a saber: I) a probabilidade do direito; e II) perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

In casu, a despeito das considerações lançadas na exordial, não pude 

divisar a presença concomitante dos pressupostos legais indispensáveis 

à concessão do reclamo antecipatório, apenas o pedido de antecipação 

de tutela, e por ora, não verifico a possibilidade de concessão da tutela de 

urgência, tendo em vista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão.

Ademais, o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a 

concessão de tutela antecipada “(…) quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso 

concedido o reclamo antecipatório, redundará na proibição em questão.

Ante o Exposto, concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a 

legitimar a concessão da medida pleiteada, razão pela qual indefiro o 

pedido da tutela de urgência.

Ademais, ante a necessidade de realização de perícia médica judicial nos 

autos, nomeio como médico perito o Dr. Diógenes Garrio Carvalho, CRM 

4142-MT, para a realização da perícia médica que será na Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, Antigo Hospital Municipal em Pedra Preta-MT, 

onde deverá cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, 

independente de termo de compromisso, sob a fé do seu grau, conforme 

preceitua o artigo 466 do CPC.

Intime-se o requerido para apresentar a esse juízo os quesitos para 

instruir a perícia médica no prazo de 05 (cinco) dias.

Após com a juntada dos quesitos das partes aos autos, intime-se o Doutor 

Perito para agendar data, hora e local para realização da perícia, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias comunicar este Juízo, devendo 

informar ao Oficial de Justiça a fim de intimação das partes, para avaliar a 

existência da anomalia e ou enfermidade psíquica ou física, que determine 

sua incapacidade para o exercício de atividade laboral que lhe garanta a 

sobrevivência, instruindo o presente mandado com os quesitos 

formulados pelas partes, juntados aos autos.

Cientifique-se o perito que fica desde já arbitrado os honorários periciais 

no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), observado os limites do artigo 6º 

da Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que o 

pagamento dos honorários efetuar-se-á conforme o artigo 9º da 

Resolução nº 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, com o agendamento da perícia juntado aos autos, intime-se a 

requerente que deverá se apresentar para perícia na data e local 

designado portando todos os seus exames.

Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente, iniciando-se 

pela autora.

Em havendo solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o 

expert para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias.

Aportado aos autos o laudo pericial, providencie-se o pagamento do valor 

referente aos honorários do Sr. Perito, conforme dispõe o Sistema 

Informatizado de Pagamentos de Honorários da Justiça Federal (AJG/CJF).

Cite-se o requerido, para que no prazo legal, querendo, contestar a 

presente ação, consignadas às advertências do artigo 344 do Código de 

Processo Civil.

Após, contestada a ação, intime-se a parte requerente para impugná-la no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às Providências.

Pedra Preta-MT, 15 de fevereiro de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64138 Nr: 2277-47.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeane Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 RELATÓRIO - Artigo 423, inciso II, do Código de Processo Penal.Vistos 

etc.O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio de seu 

representante legal, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições 

legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial de nº 125/2017, 

ofereceu denúncia contra Jeane Aparecida da Silva, devidamente 

qualificada nos autos, dando-o como incurso nas sanções previstas no 

artigo 121, §2º, incisos II e III, c.c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, 

pela prática do fato delituoso devidamente descrito na acusatória.Consta 

na denúncia que, “(…) No dia 13 de agosto de 2017, por volta das 

20h40min, na residência localizada na Rua Cândido B. Leal, Bairro de 

acusação e de defesa, bem como a acusada, para comparecerem a 

audiência designada.Oficie-se a Cadeia Feminina de Rondonópolis-MT 

para que providencie a condução da acusada ao Prédio deste Juízo, na 

data supra mencionada, para que a mesma compareça a sessão de 

julgamento do tribunal do júri. Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Proceda-se as intimações necessárias para o cumprimento do 

referido ato.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 26 de fevereiro de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42831 Nr: 1077-44.2013.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tereza Pereira Cardoso Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias, 

informe a conta bancária para transferência dos valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44048 Nr: 153-96.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Pais da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Mathias de Oliveira - 

OAB:MT/16.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40156 Nr: 1636-69.2011.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pedro Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Michel de Assis 

Magalhães - OAB:OAB/MG 91.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de carta, para dar 

andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40891 Nr: 640-37.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juliana Garcia Contó

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 1.010, § 3°, do Código de Processo Civil, proceda-se 

com a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, com as devidas cautelas de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19114 Nr: 388-68.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha - 

Procuradora Federal - OAB:9893-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, por carta, para dar andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 13431 Nr: 1363-32.2007.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANdT-A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA MARIA LINCK 

SQUILLACE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, por carta, para dar andamento 

ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44628 Nr: 576-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilo Corte Souza, Adilson Corte Souza, 

Edna Alves Correia Corte Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a notícia de falecimento do executado Marcionilo Corte Souza nos 

autos de Improbidade Administrativa de código n. 44194, determino a parte 

exequente que junte aos autos a certidão de óbice do Sr. Marcionilo Corte 
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Souza, no prazo de 10 (dez) dias.

Desde já, com a certidão de óbito acostada aos autos e, havendo a 

necessidade de habilitação do espólio ou dos sucessores do executado, 

suspendo do processo pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme o 

disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino a intimação da causídica da parte exequente para qualifique aos 

autos o espólio do executado Marcionilo Corte Souza, ou caso ainda não 

aberto inventário, seus sucessores, em até 30 (trinta) dias (art. 313, §2º, I, 

do CPC).

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciaria a existência de ação de inventário 

em nome do “de cujus” Marcionilo Corte Souza.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010153-48.2016.8.11.0022

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SILVA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA INTIMAÇÃO PEDRA PRETA , 27 de 

fevereiro de 2018. O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte requerida: Dr 

Daniel Paulo Maia Teixeira, para CUMPRIMENTO da r. sentença exarada 

nos autos, no prazo legal de 05 (cinco) dias, em trâmite neste juizado. 

Processo: 8010153-48.2016.8.11.0022; Valor causa: R$ 1.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Parte 

Autora: REQUERENTE: ROSENILDA SILVA DE SOUSA Parte Ré: 

REQUERIDO: SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. HELENA MARIA MACHADO 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEDRA PRETA E 

INFORMAÇÕES: RUA OSCAR SOARES, 443, CENTRO, PEDRA PRETA - MT 

- CEP: 78795-000 - TELEFONE: (66) 34861197

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 128082 Nr: 3410-43.2016.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiza Cintra Oliveira, Severino Hemelane de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romualdo José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX CAMPOS MARTINS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10.229-MT

 Código: 128082

 DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista as manifestações de refs. 45,46, Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de junho de 2018 às 15h00min.

Intime-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 710-31.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosana Lopes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO:106741

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63393 Nr: 2402-41.2010.811.0028

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serve-Serviços Eletricos LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 63393

DESPACHO

VISTOS,

Indefiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros (ref. 29), uma 

vez que o executado ainda não foi citado da presente ação (ref. 10). 

Deste modo, intime-se o autor para que no prazo de 15 (quinze) dias junte 

nos autos novo endereço do executado para nova tentativa de citação.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108728 Nr: 1268-03.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arvelino Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Alves Soares - 

OAB:13468/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 108728

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista a sentença prolatada nos autos de código n° 113045 

referente aos embargos á execução, expeçam-se as necessárias RPV’s, 

com observância aos valores homologados na sentença dos embargos.

Após, expeça-se o respectivo alvará na forma requisitada pelo advogado 

da parte autora, devendo a serventia se atentar acerca dos poderes 

conferidos ao patrono pela procuração outorgada.

Cumpridas todas as determinações e nada mais sendo requerido, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106802 Nr: 740-66.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosete de Figueiredo Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 
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OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 106802

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 111742 Nr: 2076-08.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudia da Silva Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS LAUREMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:4493, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto Siqueira 

Castro - OAB:20283-RJ

 CÓDIGO: 111742

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 3891-06.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RELINDES GOMES DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:16471/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 CÓDIGO: 129160

DESPACHO

VISTOS,

Intime-se o requerente, para querendo, apresente as contrarrazões no 

prazo legal.

Decorrido o prazo, independente da certidão de ref. , remetam-se os autos 

ao Egrégio Tribunal, uma vez que em consonância com o CPC/2015 não 

compete ao magistrado na origem a realização do juízo de admissibilidade 

do recurso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100910 Nr: 2074-72.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA VICENCIA DE ARRUDA, Rosane Fatima 

Pereira Leite, Rosangela Maria da Silva, Rosmeire Goda Ferreira, ROSIANE 

CANDIDA DA SILVA, Rozana Conceição Alves da Silva, Tania Rondon da 

Silva, Silvio da Costa Magalhães, SEBASTIÃO PORFÍRIO DA SILVA, SUELI 

PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 100910

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100925 Nr: 2084-19.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PAULINO DA SILVA, Marcionei Conceição da 

Cruz, Maria Eunice da Silva, Maria da Glória Fernandes Oliveira, 

Margarethe de Oliveira Silva Rodrigues, Maria José do Prado, Maria 

Pedrosa da Silva Santos, Mariete Rosa da Cruz, Marileide de Arruda Leite, 

MARILEI NUNES DE ALMEIDA, MARILEIDE SEBASTIANA DA SILVA 

LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 CÓDIGO: 100925

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147585 Nr: 7771-69.2017.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Pereira da Silva e Cia Ltda, ANA 

LETICIA DE AQUINO NUNES, Rodrigo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 147585

DECISÃO

VISTOS

Trata-se de Execução de Titulo Executivo Extrajudicial proposta por 

BANCO DO BRASIL S.A em face de RODRIGO PEREIRA DA SILVA E CIA 

LTDA-ME, RODRIGO PEREIRA DA SILVA e ANA LETICIA DE AQUINO 

NUNES.

Cite-se do executado para, no prazo de 03 (três) dias efetuar o 

pagamento da dívida, sob pena de serem-lhe penhorados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

 Fixo desde já os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da ação, conforme art.827, que serão reduzidos pela metade em 

caso de pronto pagamento, na forma do §1º.

No mandado citatório, deverá constar a ordem de penhora e avaliação a 

serem cumpridos pelo Sr. Oficial de Justiça tão logo decorrido o prazo sem 

o efetivo pagamento (art.829 e 830 do CPC/2015).

Não sendo encontrado o executado, serão arrestados quantos bens 

bastem para saldar a execução.

Expeça-se a certidão de execução na forma do art.828 do CPC/2015.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 110362 Nr: 1700-22.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cristina de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 CÓDIGO: 110362

DESPACHO

VISTOS,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 146623 Nr: 7364-63.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aigo Cunha de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adalto Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Monitória proposta por Aigo Cunha Moraes em face de 

Antônio Adauto Leite.

Requereu o parcelamento das custas com fundamento no art.468, §6º e 

7º da CNGC.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o autor não comprovou a 

necessidade da concessão da medida, uma vez que embora o autor 

alegue o bloqueio judicial de todos os seus bens, deixa de juntar aos autos 

a documentação hábil a comprovar suas alegações.

Assim, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 147880 Nr: 7884-23.2017.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORGE PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 

MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Muncipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de Ação Monitória proposta por NORGE PHARMA COMERCIO DE 

MEDICAMENTOS E MATERIAIS E SOLUCOES EM SAUDE LTDA em face da 

PREFEITURA DE POCONÉ - MT.

Requereu o parcelamento das custas ou o pagamento ao final com 

fundamento no art.98, §6º e 7º do CPC.

Ocorre que analisando os autos, verifico que o autor não comprovou a 

necessidade da concessão da medida, uma vez que embora alegue 

encontra-se em dificuldades financeiras, deixa de juntar aos autos a 

documentação hábil a comprovar suas alegações.

Assim, INDEFIRO o pedido de parcelamento das custas judiciais.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 117963 Nr: 473-60.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benês Fátima Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 117963

DESPACHO

Intime-se o requerente, para querendo, apresente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 140779 Nr: 4441-64.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA NATHALY DE CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono os autos a parte autora por meio de seu 

advogado constituído, para intimar do inteiro teor da decisão de ref. 15, 

bem como, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/03/2018, às 13:20 horas, conforme ref.18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 148492 Nr: 8184-82.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS THIAGO SANTANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 148492

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de ação amparo social ao deficiente.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Por se tratar de Ação de Amparo Social ao Deficiente, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica.

Assim, nos termos do Ato Normativo 1607-53.2015.2.00.000 do CNJ, 

designo a perícia médica para o dia 06 de Abril de 2018, às 09h50min a 

ser realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, FIXANDO a 

quantia de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários periciais, nos 

termos da Resolução n.º 305/2014 do CJF.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 
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de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato da perícia.

2) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com 

CID).

3) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

4) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho exercido? Justifique 

indicando o agente de risco ou agente nocivo causador.

5) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso 

positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou 

assistência médica e/ou hospitalar.

6) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o 

exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, 

descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) 

periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

8) Data provável do início da(s) doença/lesão/moléstias(s) que 

acomete(m) o(a) periciado(a).

9) Data provável de início da incapacidade identificada. Justifique.

10) Incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou 

decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento 

ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da 

perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão.

12) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível 

afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade 

profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

13) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) 

periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para 

as atividades diárias? A partir de quando?

14) Qual ou quais são os exames clínicos, laudos ou elementos 

considerados para o presente ato médico pericial?

15) O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de 

duração do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? 

O tratamento é oferecido pelo SUS?

16) É possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários 

para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a 

exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da 

incapacidade)?

17) Preste o perito demais esclarecimentos que entenda serem pertinentes 

para melhor elucidação da causa.

18) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo.

Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116105 Nr: 19-80.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Glória da Silva Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Pereira Alves- 

Procurador Federal - OAB:

 DESPACHO

VISTOS

Intime-se o requerido, para querendo, apresente 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149987 Nr: 265-08.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMEDES PEREIRA DOS SANTOS , Instituto Nacional do 

Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 149987

DECISÃO

Vistos,

Cuida-se de ação de obtenção de beneficio previdenciário em face do 

INSS.

Da análise dos autos, verifico pelos documentos que não fora juntado o 

requerimento administrativo que comprova o indeferimento do INSS.

Assim, intime-se a parte autora para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Após, intime-se a autarquia ré para que se pronuncie no prazo de 90 

(noventa) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150535 Nr: 460-90.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdBA, LOdBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joedil Marciano Pires da Silva - 

OAB:10.229-MT, Joedil Marciano Pires da Silva - OAB:10229/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CODIGO: 147262

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação para Concessão de Benefício Assistencial - LOAS c/c 

Antecipação de Tutela Jurisdicional.

A autora requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida 

a implantação do benefício, aduzindo que direito está devidamente 

demonstrado.

Nesse aspecto, artigo 300, do CPC/2015 prevê a possibilidade de 

antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

A antecipação de tutela deve se pautar em prova pré-existente, que seja 

clara e evidente para levar ao convencimento do Magistrado que a parte é 

titular do direito pretendido, conduzindo ao que é verdadeiro.

Contudo, não restou demonstrado nos autos a probabilidade do direito do 

requerente, ante a necessidade de elaboração de laudo para aferir as 

condições econômicas da parte autora.

Assim, INDEFIRO a tutela antecipada requerida.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar.

 Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 556 de 617



o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que o presente feito seja 

prontamente saneado e encaminhado diretamente à instrução, ocasião em 

que a conciliação prévia será permitida.

 Proceda-se a realização de pesquisa socioeconômica das reais 

condições de vida da parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

ser realizada pela Assistente Social deste juízo.

Por se tratar de Ação Prestação Continuada, verifico que a demanda exige 

realização de perícia médica.

Designo a perícia médica para o dia 06 de abril 2018, às 13h50min a ser 

realizada nas dependências deste Fórum.

 Para tanto, nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan.

O exame médico consistirá na averiguação da condição física da parte 

autora, de seu quadro de saúde e do histórico clínico da enfermidade 

segundo os exames, atestados e relatórios médicos por ela apresentados, 

com elaboração de laudo ao final, detalhando todas as impressões 

colhidas.

O Senhor perito deve ser advertido para responder com clareza e 

objetividade os quesitos formulados, devendo fornecer o laudo no prazo 

de 15 (quinze) dias, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames e os quesitos do juízo.

Como quesitos do juízo o médico perito nomeado deve responder:

 1. O (a) periciando (a) apresenta deficiência física ou mental?

 2. Qual ou quais?

 3. O (a) periciando (a) encontra-se incapacitado para todo e qualquer tipo 

de trabalho, ou seja, é incapaz de prover ao próprio sustento? (Quesito 

dispensado em caso de menor de 16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07).

 4. A incapacidade para o trabalho é permanente? Há prognóstico de 

reversão? Cabe reabilitação? (Quesito dispensado em caso de menor de 

16 anos – art. 4º, § 2º, Decreto 6.214/07).

 5. Em se tratando de menor de 16 anos, a deficiência avaliada, 

considerando a idade, produz limitação no desempenho de atividade física, 

cognitiva etc? E restrição da participação social (art. 4º, § 2º, Decreto 

6.214/07)?

 5. Há prognóstico de normal desenvolvimento quando da idade adulta, 

incluindo colocação no mercado de trabalho, desenvolvimento social, 

afetivo, etc.?

 Apresentado o laudo, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme ANEXO I da Resolução n. 305/2014 do CJF.

 Com a juntada do laudo, vistas as partes.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Com a juntada do laudo, CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 

335 do CPC.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97113 Nr: 839-70.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 97113

DESPACHO

Vistos,

Expeça(m)-se o(s) novos RPVs nos termos do ofício.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 99603 Nr: 1630-39.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Francisca Neves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lopes de Sousa - 

Procuradora Federal - OAB:1706926-Mat.

 CÓDIGO: 99603

DESPACHO

VISTO,

 Acerca do retorno dos autos, intimem-se as partes para requererem o 

que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 149321 Nr: 14-87.2018.811.0028

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jorge Luis de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11.246/MT

 DECISÃO

VISTOS.

Cuida-se de DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de JORGE LUIS DE ANDRADE nos termos do artigo 33, caput da 

Lei 11.343/06.

Devidamente notificado, o indiciado apresentou DEFESA PRÉVIA.

A defesa não apresentou preliminares a serem apreciadas, como também 

não vislumbro hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo 

Penal

Há, nos autos, prova da materialidade delitiva e indícios de sua autoria em 

relação ao denunciado, haja vista a apreensão de 17,930kg de substância 

análoga a cocaína, divididas em 21 (vinte e um) tabletes.

A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina da Polícia 

Rodoviária Federal, que abordou o veículo Ford Fiesta, placa OBH 4855, 

conduzido pelo denunciado.

É certo que a apreensão de aludidas substâncias, a par das declarações 

colhidas neste caderno inquisitorial, sinalizam a prática do crime de tráfico 

ilícito de entorpecentes supostamente perpetrado pelo denunciado, de 

modo que se mostra presente indício suficiente de autoria criminosa para o 

fim de justificar o recebimento da peça acusatória e a consequente 

apuração dos fatos, em instrução criminal.

 Assim, vislumbro que a denúncia preenche os requisitos legais 

necessários ao seu recebimento, concernindo os argumentos defensivos 

ao próprio mérito da imputação, que deverão como tal ser apreciados no 

decurso ou após a regular instrução criminal.

Assim sendo, RECEBO A DENÚNCIA apresentada e, nos termos da Lei 

11.343/06, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de 

março de 2018, às 14h00min.

Intime-se e notifique-se, expedindo-se o necessário, e atente o Sr. Gestor 

Judiciário, que se houverem testemunhas residentes em outras comarcas, 

estas deverão lá serem ouvidas através de Carta Precatória.

Intime-se o denunciado e seu defensor, bem como notifique-se o Ministério 

Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97132 Nr: 854-39.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Nunes Costa
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 Intimar do retorno dos autos a Comarca e para no prazo legal manifestar

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 56951 Nr: 800-15.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina de Lacerda Cintra e Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Antônio Siqueira Campos 

- OAB:3.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Metello de Siqueira - 

Procurador Federal - OAB:3691/MT

 Certifico e dou fé que, foram scanedas todas as peças destes autos, 

voltando a tramitar de forma eletrônica (Apolo eletrônico).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138507 Nr: 3407-54.2017.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delma Alves Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAR a parte autora da decisão de ref. 12, bem como acerca da 

redesignação da audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 21 de março de 2018, às 17h00min.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34 Nr: 167-24.1998.811.0028

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB- Administradora de Cartões de Crédito s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edimar Luiz da Silva - 

OAB:14723/DF, Euclides Baleroni - OAB:882, FABIULA MULLER 

KOENIG - OAB:22819, Fernanda Silva. - OAB:OAB/DF 10.992, Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT, Rosangela de Souza 

Raimundo. - OAB:OAB/DF 11.242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615, MARCELO ZANDONADI - OAB:4266

 CÓDIGO: 34

SENTENÇA

VISTOS

 Em análise detida dos autos, verifica-se que os mesmos encontram-se 

paralisados desde abril de 2007 carecendo de impulsionamento da parte 

autora.

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a autora permaneceu inerte.

Diante da inércia injustificada do autor em promover os atos que lhes 

competem, por período superior a 01 (um) ano, com base no princípio da 

duração razoável do processo, encontra-se configurada a hipótese de 

negligência.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, II, §1º do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, 

determinando que sejam feitas as devidas anotações e baixas.

P. I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 105746 Nr: 389-93.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donato, Vilma Ferreti Donato, Laerti Donato, 

Leomar Donato, Edna Maria de Jesus Donato, Teliz Jose Donato, Ires 

Donato da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048, Aparecida Voine de Souza Néri - OAB:MT/8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Brito da Cunha 

Maranhão- Procurado Federal - OAB:1873226

 Vistos,

Converto o julgamento em diligência para determinar ao exequente que 

junte aos autos a cópia da sentença proferida no processo de 

conhecimento bem como do acórdão em sede de apelação no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem em 05 dias e façam os 

autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 63039 Nr: 2307-11.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidonio da Silva, Maria Antonia da Silva Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucila Soares da Silva, Giovany Gonçalo de 

Barros, Dalva Lucia da Silva, Deizo da Silva Gomes, Benedito da Silva, 

Enio da Silva, David Garcia Pinheiro Junior, Wita da Silva Pinheiro, Geovana 

da Silva Pinheiro, Benedita Engracia de Almeida Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Faust - OAB:13610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Rodrigues de 

Oliveira - OAB:11866/MS, Jander Tadashi Babata - OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 63039

 DESPACHO

VISTOS,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22 de março de 

2018, às 15h00min.

Intime-se a parte autora para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 

(dez) dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 81254 Nr: 1737-54.2012.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrezza Alves Medeiros - 

Procuradora Federal - OAB:1662135SIAPE

 Certifico e dou fé, que os autos de Execução de Sentença foi distribuído 

com o código 105348 e os Embargos a Execução código 104679 (todos 

processo eletrônico/Apolo eletrônico). Certifico ainda que estes autos 

será encaminhado ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 151455 Nr: 814-18.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gonçalina da Silva Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 151455

DECISÃO
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Vistos,

Cuida-se de ação de obtenção de beneficio previdenciário em face do 

INSS.

Da análise dos autos, verifico pelos documentos que não fora juntado o 

requerimento administrativo que comprova o indeferimento, mas anexado 

tão somente o extrato do INSS.

Assim, intime-se a parte autora para que proceda a juntada do 

requerimento administrativo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

extinção.

Após, intime-se a autarquia ré para que se pronuncie no prazo de 90 

(noventa) dias.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-13.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

 

DECISÃO Vistos, Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Dano Moral 

e Material c/c Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa proposta por 

JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO em face de BANCO DAYCOVAL S/A. 

Sustenta o autor que o reclamado vem realizando descontos mensais em 

sua conta, sendo que alega jamais ter contratado qualquer serviço da 

reclamada, razão pela qual requer a imediata suspensão da cobrança dos 

valores. Dispensada maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. O novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 

16 de março de 2016, definiu novas regras para a concessão da 

antecipação de tutela. Nesse quadro, o art. 300 do mesmo diploma legal, 

estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 

pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que evidenciem a 

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

processo, o qual restou comprovado pela reclamante. No que pese a 

regularidade ou não do desconto dos valores, tenho que deverá ser 

comprovada pelo réu. As alegações da parte requerente, até que se 

prove o contrário, merecem crédito, autorizando a antecipação de tutela, 

buscando evitar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. 

Entretanto, constata-se que o desconto realizado se trata de valor 

relativamente alto, razão pela qual, caso a demanda venha a ser julgada 

improcedente, a medida poderá gerar demasiado dano a parte contrária. 

Dessa forma, se faz necessária a prestação de caução idônea. Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a 

reclamada proceda a suspensão da cobrança referente ao valor de 

suposto empréstimo contratado, que perfaz a quantia total de R$ 570,13 

(quinhentos e setenta reais e treze centavos), com fundamento no art. 

300 do CPC, condicionado ao depósito mensal da mesma quantia em juízo. 

Igualmente DETERMINO que a requerida se abstenha de incluir o nome do 

reclamante no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, tão 

somente em relação ao desconto em folha do suposto empréstimo 

consignado, em discussão nos presentes autos. Lavre-se termo de 

caução. Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor 

de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 

caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 

499, do Código de Processo Civil. Após as providências, CITEM-SE a 

reclamada para, na pessoa de seu representante legal, para comparecer 

a sessão de conciliação, advertindo-o de que caso não haja 

comparecimento, considerar-se-á como verdadeiras as alegações iniciais, 

conforme dispõem os artigos 18 e 20 da Lei 9.099/95. INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. CONCEDO os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos da Lei 13.105/15. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8017896-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR LUIS RAMOS (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)

 

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: 8017898-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DA COSTA FARIAS (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)

 

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: 8016951-07.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DROGARIA SANTA FE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016951-07.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DROGARIA SANTA FE LTDA - 

ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. 

Cabível o julgamento antecipado da ação com as provas entranhadas no 

processo, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral. 

Passo a analisar o mérito da demanda. Alega o Reclamante em sua petição 

inicial que é titular da unidade consumidora 6/397724-6, que no mês de 

fevereiro/2016, alterou sua rotina de funcionamento, para diminuir as 

horas de consumo, contudo, a fatura veio em valor exorbitante, qual seja 

R$ 1.397,00 (mil trezentos e noventa e sete reais). Afirma também que no 

mês de março/2016 fechou o seu negócio, contudo alega que houve 

cobrança abusiva no valor de R$ 235,08 (duzentos e trinta e cinco reais), 

período em que o imóvel ficou fechado sem nenhum funcionamento, 

pleiteando a revisão das fatura e indenização por dano moral ao 

argumento que sofreu abalo moral. A Reclamada em defesa alega, que o 

consumo de fevereiro foi normal e a conta do mês de março corresponde 

ao consumo final da unidade consumidora localizada no imóvel, o que 

justificaria o valor. Afirma, ainda, que não houve a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora ou inscrição do 

nome do reclamante em órgãos de proteção ao crédito, não havendo que 

se falar em indenização por Danos morais. Em sede de impugnação o 

Reclamante reitera os pedidos iniciais e afirma que foi emitida ainda a 

fatura 02 e 03/2016 com valor exorbitante, pleiteando sua revisão. No 

caso em tela, tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada 

encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o 

Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Assim, incumbe à Reclamada provar a 

veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do NCPC. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados na inicial, verifico que razão 

não assiste ao Reclamante. Outrossim, restou demonstrado que a fatura 

02 e 03/2016 foi realizada leitura em loco, conforme afirmou o Reclamante, 

não havendo exorbitância entre estas e as demais faturas. Desta feita, em 

que pese o argumento da Reclamante de alterou a rotina do 

estabelecimento no mês de fevereiro e fechou no mês de março, não há 

provas nos autos da alegação. Outrossim, não há que se falar em dano 

moral indenizável, uma vez que não houve qualquer ofensa aos direitos da 

personalidade do Reclamante, inclusive por ter ocorrido somente uma 

mera cobrança indevida. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar de 

incompetência absoluta dos juizados especiais e no mérito JULGAR 

IMPROCEDENTE a presente ação. 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. Lucélia Cristina Oliveira Rondon 

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: 8010145-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE BENTO PINHO DE PAULA E 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)

 

VISTOS, 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.R.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: 8018097-83.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEY PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018097-83.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDILEY PAULO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. 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. 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. 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. 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 dos serviços, os quais 

geraram os débitos, uma vez que a parte ré trouxe cópia do contrato de 

serviços bancários assinados pelo reclamante, bem como o demonstrativo 

de utilização da conta bancária. 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. No que concerne a multiplicidade de ações idênticas, dado a 

improcedência da mesma, não cabe a este juízo manifestar-se pela 

demanda com captação ilícita, uma vez que os documentos acostados em 

desfavor do patrono da parte autora são de data muito anterior a este 

projeto de sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, 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 

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: 8010186-54.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINETE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULLIANA LETICIA DO CARMO OAB - MT0012261A-O (ADVOGADO)

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010186-54.2015.8.11.0028 REQUERENTE: LUCINETE DA SILVA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 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: 8010989-37.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010989-37.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FABIO DE ARRUDA 

REQUERIDO: LOJAS AVENIDA 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: 8012222-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA SAMUEL DE PAULA (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: 

8012222-35.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSELINA SAMUEL DE PAULA 

REQUERIDO: ENERGISA 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: 8010498-30.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BATISTA ROCHA (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: 

8010498-30.2015.8.11.0028 REQUERENTE: PAULO BATISTA ROCHA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. Narra a parte reclamante que no ano 

de 2014, nos dias 07 a 09 de maio, houve a interrupção do fornecimento 

de energia elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano 

moral passível de indenização, bem como a ausência de pedido de 

providências na via administrativa. Do Mérito 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. A inteligência do art. 

6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. Ab initio, 

convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as diretrizes 

consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a relação 

em exame é de consumo, porquanto a parte autora é destinatária final dos 

serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso se amolda aos 

ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Temos por regra, 

que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para clientes é da 

empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus produtos e 

serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 
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horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. 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: 8010499-15.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

QUENIA DE ARRUDA (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: 

8010499-15.2015.8.11.0028 REQUERENTE: QUENIA DE ARRUDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e decido Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais 

proposta em face de ENERGISA S/A. Narra a parte reclamante que no ano 

de 2014, nos dias 07 e 08 de maio, houve a interrupção do fornecimento 

de energia elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis indenização por dano moral. A 

reclamada, em sua defesa, afirma que o dito “Apagão” não configura dano 

moral passível de indenização, bem como a ausência de pedido de 

providências na via administrativa. DA PRELIMINAR DA CARÊNCIA DA 

AÇÃO – DA COMPLETA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PRETENSÃO 

POR VIA ADMINISTRATIVA – DA INCORRETA UTILIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO 

Sustenta a reclamada que não merece prosperar a pretensão da parte 

autora, uma vez que não houve procedimento pela via administrativa, 

inviabilizando o ingresso no poder judiciário. Entretanto, o requerimento 

administrativo não constitui condição essencial a propositura da ação de 

indenização por danos morais. A ausência da comprovação não exclui a 

causa da apreciação pelo judiciário em caso de lesão ao direito, conforme 

o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ademais, o evento 

“Apagão” foi de conhecimento geral e notório, tendo sido noticiado em 

vários meios de comunicação, o que evidencia que a reclamada tinha total 

ciência do ocorrido. Posto isso, REJEITO a preliminar. Do Mérito 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. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Outrossim, não logrou êxito a 

parte ré em demonstrar fatos capazes de modificar o direito do autor, uma 

vez que deixou de juntar quaisquer documentos a peça de defesa, tendo 

se atentado tão somente a meras alegações. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. Diante do exposto, opino pela 
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PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data. Concedo os 

benefícios da justiça gratuita. 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: 1000201-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO VENTURA DE CAMPOS CURADO (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: 

1000201-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO VENTURA DE 

CAMPOS CURADO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 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 GONÇALO VENTURA 

DE CURADO em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Consta nos autos um pedido de desistência da presente 

demanda (id 11022756), em razão de existir outro processo em tramite de 

n. 8013061-60.2016.811.0028 com outra advogada. 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 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: 8010420-36.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA JOSEFA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

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: 

8010420-36.2015.8.11.0028 REQUERENTE: ELISANGELA JOSEFA DA 

SILVA, MARIO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA S/A, 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Trata-se de reclamação pelas partes autoras em face da requerida sob a 

alegação de que as suas faturas (UC n. 12998449) com referência aos 

meses de fevereiro/2015 a agosto/2015 com valores que não se adequam 

à sua real média de consumo, entre R$ 147,00 (cento e quarenta e sete 

reais) a R$ 206,00 (duzentos e seis reais) aproximadamente. Aduzem 

ainda que em função da falha na prestação do serviço, entrou em contato 

com a Reclamada, relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de 

serviço público informou que não fora encontrada irregularidade, bem 

como os valores apurados a título de retorno de quilowatts estão dentro 

dos limites estabelecidos. A reclamada, em sua defesa, afirma que 

inexiste qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de energia 

elétrica da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 

leitura no medidor de energia elétrica, a qual se procede regularmente por 

intermédio da perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a 

improcedência da ação. 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. Preliminar de 

Ilegitimidade Ativa. Não há se falar em ilegitimidade da parte ativa - 

ELISANGELA JOSEFA DA SILVA, uma vez que a mesma litiga em conjunto 

com o proprietário da unidade consumidora. Outrossim, a parte autora 

afirma ter realizado contrato de locação verbal, por isso a preliminar 

encontra-se rechaçada. Preliminar de incompetência do Juizado Especial 

em razão da complexidade da matéria. Rejeito a presente preliminar, pois a 

parte Reclamada possui condições técnicas de realizar a prova requerida. 

Ultrapassadas as preliminares, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se 

as diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez 

que a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial (movimento nº 1), verifico ser flagrante a falha 

na sua prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da 

leitura dos dados do referido aparelho. Outrossim, não logrou êxito a parte 

ré em demonstrar que após constatada a irregularidade no medido de 

energia, fora a autora devidamente intimada para contestar o valor da 

quantia aplicada as faturas de fevereiro a agosto de 2015. Se comparado 

com as demais faturas em que as partes consumidoras alegam o aumento 

(fevereiro a agosto de 2015), pode-se observar que o consumo no 

documento fornecido pela reclamada em contestação, é muito diferente, 

vejamos: 2015-2016 (consumo em Klotz) Setembro 106 Janeiro 165 

Outubro 120 Fevereiro 165 Novembro 149 Março 142 Dezembro 158 Abril 

160 Assim, não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa 

concessionária fornecedora de energia elétrica em efetuar cobranças dos 

serviços de energia a consumidora, que não eram devidos assim como da 

omissa negativa de atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. 
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Ressalte-se que contrariamente ao afirmado pela parte Reclamada em sua 

contestação, na relação entre consumidor e fornecedor, há inversão do 

ônus probatório (art. 6, inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a 

empresa fornecedora de energia elétrica que tem de provar que 

empreendeu esforços no sentido de atender a solicitação da parte 

Reclamante, assim como dos motivos que levaram a registrar um consumo 

equivocado naquele medidor, o que também não verifico nos presentes 

autos. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: ENERGIA ELÉTRICA. 

FATURAMENTO EXCEDENTE À MÉDIA. - É de se desconstituir o débito 

excedente à média de consumo, considerando-se que a quantidade de 

kWh medidos destoa da realidade dos demais meses. A informação de 

que o medidor de energia não apresenta defeitos, leva à conclusão de que 

houve erro na leitura questionada. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71001372317, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 13/11/2007) 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. TERMO 

DE OCORRÊNCIA SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. A 

simples ocorrência de cobrança indevida não gera, por si só, dano de 

natureza extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral é 

necessária a comprovação de violação a algum direito de personalidade, 

conforme dispõe o inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, o que não 

ocorreu no caso concreto. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. 

(Número: 469639520148110001/2016 Relator: NELSON DORIGATTI Data 

do Julgamento: 06/05/2016). Grifei. Entrementes, as prestadoras de 

serviço público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente 

por eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. 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, realidade da qual não fugiu o caso concreto. Verifico o 

aborrecimento, o desgaste, a intranquilidade, o abalo a moral das partes 

reclamantes, que sentiu ferido no seu direito de cidadão e consumidor. 

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. 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, REJEITO as preliminares de mérito arguidas 

pela parte ré, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, DECLARO INEXISTENTE o débito objeto da lide no importe de R$ 

4.012.24 (quatro mil e doze reais e vinte e quatro centavos), com a 

consequente nulidade das faturas dos meses de fevereiro a agosto de 

2015, bem como condeno a parte ré pagar às partes reclamantes 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: 8017026-46.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CREODINEY JOAO DE LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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: 

8017026-46.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CREODINEY JOAO DE LARA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, 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 em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A. O patrono da parte requerente manifestou pela 

desistência da presente demanda em 17/10/2016. (Id 8587320). 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 

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: 8010197-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AVELINO ROSARIO DOS SANTOS (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 VISTOS, Considerando o 

despacho à mov. 11, na qual a parte autora não se manifestou sobre 

documento essencial ao deslinde da ação, intime-se pessoalmente o 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

adotando as medidas pertinentes, na forma do art. 485, §1º do CPC/2015, 

sob pena de extinção e arquivamento. Decorrido o prazo sem 

manifestação ou sendo infrutífera intimação, certifique-se. Após, façam os 

autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010696-96.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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: 

8010696-96.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JEFFERSON DOS SANTOS 

PEREIRA 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 face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. As partes compuseram acordo extrajudicial datado 

04/05/2017, instrumento anexo - Id 8613736, cujo valor de R$ 1.300,00 

será realizado via depósito judicial no prazo de 15 dias. Opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO, e por consequência EXTINGO os autos, 

com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 

INTIME-SE a parte requerida para apresentar a guia do depósito. INTIME-SE 

a parte requerente, para informar os dados bancários e após expeça-se 

Alvará para levantamento dos valores. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Transitado 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 9.099/95. Viviany Cecília Assis Dias Juíza Leiga 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 564 de 617



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: 8010876-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010876-15.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOANA MARTA DA SILVA 

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. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 9483686, 

cujos valores serão depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente 

no prazo de 15 dias do protocolo da minuta. 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 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: 8010211-33.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA BENEDITA DO ESPIRITO SANTO ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR CALONGA DA SILVA OAB - MS0013168A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Decido. A parte requerente, devidamente intimada através de seu 

advogado, deixou de comparecer à audiência de conciliação, 

injustificadamente, demonstrando, dessa forma, sua falta de interesse em 

prosseguir com a ação. A parte requerida compareceu a audiência e 

requereu a extinção dos autos nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. (mov. 

21). Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente processo sem 

julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais e honorários de sucumbência (arts. 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95). P.R.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: 8011499-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BATILDE ROSA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011499-79.2017.8.11.0028 REQUERENTE: BATILDE ROSA DA SILVA 

FILHO 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 no Id 9028310, cujos valores serão 

depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias 

do protocolo da minuta. 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 

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: 8011089-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA NUNES DUARTE E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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: 

8011089-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FABRICIA NUNES DUARTE E 

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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo 

extrajudicial, acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) 

patrono(a) 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: 8011070-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE ELIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, Homologo por sentença nos termos da minuta. PRI Expeça-se o 

necessário. Arquive-se
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019479-14.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA VIEGAS DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019479-14.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LARISSA VIEGAS DA SILVA 

PRADO REQUERIDO: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenizatória onde o Autor alega que houve a inscrição indevida de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por 

ele já quitado. Em audiência de conciliação, parte autora e ré (CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA) transigiram, extinguindo-se 

o feito com relação a esta, momento em que ficou acordado o pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). A segunda promovida contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a condenação da dessas ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. 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. Homologo o acordo realizado pela parte autora e ré CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, conforme minuta de 

acordo realizado em audiência de conciliação (Num. 8608840), 

extinguindo-se assim o feito em relação a esta reclamada. Por outro lado, 

rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré Banco 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, uma vez que 

tal parte fora responsável pela negativação do nome da reclamante junto 

aos cadastros de proteção e restrição ao credito, momento em que 

meritoriamente, a legitimidade do débito será apreciada. Vencida as 

preliminares aduzidas, passo à análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que até então 

alegava desconhecer. Em realidade, nenhuma das partes restantes 

atribuem a culpa da negativação realizada em desfavor da parte autora a 

causas aludidas por ela, tratando-se claramente de um jogo de 

“empurra-empurra”. Contudo, ressalto que os documentos carreados pela 

parte autora, por si só, dão conta de demonstrar a veracidade de suas 

afirmações, uma vez que há nos autos a confissão da segunda reclamada 

quanto ao pagamento total da obrigação contraída. Portanto, a reclamada 

responde pelos danos causados a parte demandante. 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. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa instituida, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Ressalto também 

que a reclamada apesar das alegações deixou de acostar qualquer 

comprovante que demonstrasse a legitimidade do débito e/ou a insolvência 

da parte autora. 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. 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. 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, MANTENHO a 

liminar concedida, HOMOLOGO o acordo firmado entre a autora e a 

primeira reclamada, excluindo a mesma dos efeitos desta sentença, 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, 

bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO está 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) bem como DECLARO a inexistência do 

débito em tela. 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: 8011215-71.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO GUILHERMINO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

DESPACHO Intime-se o requerente, para querendo, apresente 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: 8010349-34.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL JOSE DA SILVA FIALHO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010349-34.2015.8.11.0028 REQUERENTE: JOVANIL JOSE DA SILVA 

FIALHO REQUERIDO: VIVO S.A. 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. Realizou em conjunto com a peça de resistência pedido 

contraposto no importe de R$ 129,71 (cento e vinte e nove reais e setenta 

e um centavos) requerendo seja a autora condenada nestes. 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, 
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passo a decidir. Rejeito a preliminar de mérito quanto a incompetência 

deste juizado em razão da matéria de ordem complexa, uma vez que não 

há necessidade de se realizar perícia técnica no contrato acostado pela 

parte contrária, haja vista a similitude das assinaturas do reclamante. 

Ultrapassada a preliminar, passo a analisar o mérito da demanda. 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 dos 

serviços, os quais geraram o débito, uma vez que a parte ré trouxe cópia 

do instrumento contratual. Outro detalhe que chama atenção é que existem 

pagamentos periódicos realizados como forma de contraprestação do 

serviço contratado, o que descaracteriza a ocorrência de fraude. 

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. Nesse diapasão, ainda que 

falássemos na ocorrência dos aludidos danos morais estes estariam 

prejudicados, pois conforme o extrato de negativação acostado pela parte 

autora, está possui outro registro predecessor ao que ora pleiteia a 

exclusão, recaindo assim no que preconiza a sumula n. 385 do STJ. 

Ademais, no momento da contraposição dos argumentos da parte autora, 

a reclamada realizou pedido contraposto, no qual requer a condenação da 

reclamante ao pagamento da dívida contraída, sabedora de que devia a 

reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou 

provado nos autos que a parte autora realizou junto a ré a contratação de 

serviços, consoante documentos carreados, perfazendo o total de R$ 

129,71 (cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), estes já 

corrigidos e atualizados. Assim, merece guarida o pedido realizado pela 

parte reclamada quanto ao pedido contraposto. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

de mérito suscitada e no mérito JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial e, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto 

realizado pela ré e CONDENO a reclamante a pagar à parte reclamada o 

valor de R$ 129,71 (cento e vinte e nove reais e setenta e um centavos), a 

título de indenização por danos materiais, 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 data do efetivo prejuízo (Súmula 43 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 V 

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: 8011938-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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: 

8011938-90.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos, cujo valor foi depositado na conta do(a) patrono(a) 

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: 8019508-64.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019508-64.2016.8.11.0028 REQUERENTE: KARINE ALVES DE ARRUDA 

REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 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. 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). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

inépcia da inicial por ausência de documento fundamental, uma vez que a 

parte autora acostou declaração de residência juntamente com a exordial, 

portanto, há o suprimento da necessidade de se acostar documento de 

residência em seu nome. Vencida a preliminar alhures esposada, passo, 

pois a análise de mérito. Resumidamente, aduz a parte reclamante que 

teve o seu nome negativado por dívida que não fez com a reclamada. 

Destarte, como a reclamada não produziu prova de fato impeditivo ou 

extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 373, inciso II, do 

Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade pelo fato danoso 

à honra da mesma. Assim, em simples analise, sem a devida resistência, 

uma vez que as telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a 

legitimidade do débito, vejo que presentes o ato ilícito e o nexo de 

causalidade cumpre-nos verificar a ocorrência do dano. 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 

destinatária final, portanto, consumidora (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, 
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do CDC. A responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é 

objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou seja, 

independentemente 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. 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. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). 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. Ressalto ainda que a fatura juntada pela parte 

reclamada, menciona endereço totalmente diverso daquele informado pela 

promovente na exordial. 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, NÃO ACOLHO a preliminar de mérito 

suscitada, 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), bem como DECLARO a 

inexistência do débito objeto desta lide. 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: 8011986-49.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MARTINS DA SILVA (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:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011986-49.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA MARTINS DA 

SILVA 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. Tendo em vista que as partes 

compuseram acordo extrajudicial, acostado aos autos no Id 8767543, 

cujos valores serão depositados na conta do(a) patrono(a) do requerente 

no prazo de 15 dias do protocolo da minuta. 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 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: 8012429-97.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA FERREIRA 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: 

8012429-97.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZA FERREIRA 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. Tendo em vista que as partes compuseram acordo extrajudicial, 

acostado aos autos no Id 8807112, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. 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 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: 8011123-30.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 11, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 
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casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 24 de maio do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012470-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOS SANTOS (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: 

8012470-64.2017.8.11.0028 REQUERENTE: FABIO DOS SANTOS 

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 no Id 8804745, cujos valores serão depositados na 

conta do(a) patrono(a) do requerente no prazo de 15 dias do protocolo da 

minuta. 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 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010001-79.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010001-79.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

art. 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO 

ANULATORIA DE NEGOCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCELO SOUZA DA 

SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A. Das preliminares 

Centenas De Ações Idênticas Analisando as preliminares, não há 

cabimento em acolher nenhum dos argumentos da requerida, relata que 

esta tendo uma avalanche de ações idênticas, com argumentos genéricos, 

captações de clientes indevidas, entre outras, com o intuito de induzir o 

judiciário a erro. Ocorre que todo esse aumento dos processos judiciais, 

podem sim estar sendo resultado do mal atendimento das operadoras de 

telefonia. Nota-se que muitas inserções de restrição quase sempre são 

indevidas. E ainda assim as operadoras permanecem nos mesmo erros. 

Do valor da causa Resta evidenciar que o valor dado à causa é 

discrepante daquele pretendido a este título, em evidente descumprimento 

do art. 292, V, do Código de Processo Civil c.c. Enunciado nº 39/FONAJE. 

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte, nesta fase. 

No caso concreto, havendo representação técnica por Advogado e tendo 

sido indicado o valor do dano moral perseguido, o valor da causa deve ser 

corrigido, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, para o teto admitido nos 

Juizados Especiais. Fixo, portanto, o valor da causa em R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), correspondente a 40 

salários mínimos vigentes à data da distribuição da ação. Do Mérito No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Com efeito, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente 

sustenta que a negativação é indevida, pois nunca contratou nenhum 

serviço da empresa requerida. Que o débito negativado no valor de R$ 

284,50 inserido em 10/01/2011 – contrato n. e indevido. No entanto, a 

parte requerida, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da 

cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do 

negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da 

parte autora. A requerida demonstrou que houve a contratação pela parte 

requerente, trazendo aos autos o termo de adesão e contratação de 

serviços SMP, referente a linha 65 9985-0658 devidamente assinado. 

Ademais, desnecessária a realização de perícia grafotécnica uma vez que 

a semelhança nas assinaturas apresentadas nos documentos carreados 

dispensa aludido recurso. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos tendo em vista que contratou os serviços da 

requerida e sua negativação foi lícita em razão da inadimplência, assim 

ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos 

na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC. Bem como: FIXAR 

o valor da causa em R$ 37.480,00 (trinta e sete mil quatrocentos e oitenta 

reais), correspondente a 40 salários mínimos à data da distribuição da 

demanda. 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 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: 8011090-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GERINA NERES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISLAINE DO CARMO FELIX DA SILVA OAB - MT22407/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011090-06.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GERINA NERES DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. 

Trata-se se AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta 

por GERINA NERES DOS SANTOS em face de BANCO ITAU BMG 

Analisando os autos, verificou-se que as partes compuseram acordo 
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extrajudicial datado de 18/08/2017 (Id 9493658), na qual a parte requerida 

se comprometeu ao pagamento no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e 

quinhentos reais) através de depósito bancário na conta do patrono da 

parte requerente. Bem como o cancelamento do contrato n. 203268300 e 

baixa das restrições do SPC/SERESA. Após confirmado o pagamento a 

requerente dará plena quitação ao objeto da presente demanda. 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. 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: 8017250-81.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVILASIO MORRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO OAB - MT0016004A (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: 

8017250-81.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EVILASIO MORRE REQUERIDO: 

ENERGISA S/A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. A presente demanda 

deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, a 

parte requerente não era o titular da Unidade Consumidora-UC n. 

1326974-1 junto à requerida, a época dos fatos. Portanto, acolho a 

preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela parte adversa. O artigo 6º 

do Código de Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear 

em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não 

é o caso. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, 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 a apreciação nos termos do art. 40 da lei 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: 8013427-65.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (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: 

8013427-65.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ARAUJO 

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: 8018340-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AZINETE CATARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO OAB - MT0020725A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018340-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: AZINETE CATARINA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A., BANCO ITAUCARD S/A VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débitos junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tais inscrições, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, tanto a primeira quanto a segunda reclamada afirmam que 

não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. 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 parcialmente procedente o pedido 

da parte reclamante, senão vejamos: Muito embora, a parte autora tenha 

ingressado em conjunto contra as reclamadas, a parte ré BANCO 

ITAUCARD S/A demonstrou a legitimidade da contratação através dos 

áudios acostados e faturas do cartão de credito. Melhor sorte não ocorreu 

com a reclamada VIVO S/A, tendo em vista que deixou de demonstrar a 

legitimidade do débito, uma vez que as telas sistêmicas não são provas 

que desconstituam o débito outrora apontado. No mais, por ser legitima a 

contratação pelas partes (autora e BANCO ITAUCARD S/A) 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 quanto a declaração de 

inexistência do débito concernente R$ 1.190,00 (mil cento e noventa 

reais). 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. Não 

vislumbro nessa seara processual a existência de má-fé, razão pela qual 

deixo de condenar a reclamante ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial apenas para declarar inexistente o débito gerado pela 

reclamada VIVO S/A e, assim, ORDENO a que a ré retire o nome da parte 

reclamante dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da ciência da homologação desta. Sem custas e sem 
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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: 8010475-50.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GILBELIS AUXILIADORA DORILEO (REQUERENTE)

GONCALINA MARIA DOS SANTOS E SILVA (REQUERENTE)

JOSE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

HERMELINDRO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELLA MOURA NOGUEIRA OAB - MT0020540A (ADVOGADO)

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO OAB - MT0013947A (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: 

8010475-50.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOSE MARIA DA SILVA, 

HERMELINDRO ALVES DA SILVA, JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO, 

GONCALINA MARIA DOS SANTOS E SILVA, GILBELIS AUXILIADORA 

DORILEO 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 GILBELIS AUXILIADORA DORILEO, 

GONÇALINA MARIA DOS SANTOS E SILVA, HERMELINDRO ALVES DA 

SILVA, JOSE DAMASCENO DOS NASCIMENTO E JOSE MARIA DA SILVA, 

em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Consta no Id 8514750, petição do patrono pedindo desistência das 

partes GILBELS AUXILIADORA DORILEO, GONÇALINA MAIRA DOS 

SANTOS E SILVA e JOSE DAMASCENO DO NASCIMENTO. As demais 

partes interessadas entabularam acordo extrajudicial datado 03/05/2017, 

conforme instrumento acostado aos autos no Id 8514757, cujo valor será 

depositado na conta bancária da patrona dos requerentes. ANTE 

EXPOSTO, opino pela: HOMOLOGAÇÃO DA DESISTENCIA; bem como, a 

HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 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: 8014243-47.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CREUZA DA COSTA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014243-47.2017.8.11.0028 REQUERENTE: MARIA CREUZA DA COSTA 

MAGALHAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n. 9099/95. 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. 8010797-36.2017.811.0028 distribuída em 08/03/2017 

às 15h13min, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

LITISPENDÊNCIA. Certo é que, a teor do que dispõe o art. 337, VI, §§ 2º e 

3º do CPC, 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, 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. 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 (próxima e remota) e 

pedido, outro caminho não há a não ser reconhecer a litispendência. ANTE 

O EXPOSTO, opino pelo reconhecimento da figura jurídica da litispendência 

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. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença 

Publicada no PJE Intimem-se. Submeto os autos a MMª. 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: 8018446-86.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CATARINA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018446-86.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BEATRIZ CATARINA DE 

ARRUDA REQUERIDO: ABN AMRO BRASIL DOIS PARTICIPACOES S.A. 

Vistos, Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. 

Fundamento e decido. Trata-se de AÇÂO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proposta por BEATRIZ CATARINA DE 

ARRUDA em face de BANCO SANTANDER S/A. As partes compuseram 

acordo extrajudicial datado de 01/06/2017, conforme instrumento acostado 

aos autos, na qual a parte requerida se compromete a efetuar o 

pagamento no valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), 

mediante depósito bancário na conta do patrono da requerente. (Id 

8599682) Decorrido os prazos determinado no acordo, sem manifestação 

da parte requerente, entendo cumpridas as obrigadões. 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. 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: 8018935-26.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEMIRO FATIMO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS OAB - MT0019493A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018935-26.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ROZEMIRO FATIMO RIBEIRO 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, 

da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

proposta por ROZEMIRO FATIMO RIBEIRO em desfavor de CLARO TV. 

Designada audiência de conciliação para o dia 24/04/2017, constatou-se 

ausência da parte requerente, mesmo estando devidamente intimada por 

AR. (Mov. 22 – Id 11683157) O preposto da reclamada requereu a 

extinção do processo. ANTE AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do 

presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, I, da Lei 

9.099/95. 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 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: 8012423-90.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8012423-90.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUCILENE DE SOUZA 

REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está vinculado a matricula diferente daquela em que realmente 

figura como proprietária do imóvel, sendo que, tal fato levou a cobrança de 

valores antes desconhecidos. Em sua contestação, a reclamada afirma 

que não houve qualquer cobrança indevida, pois após a verificação de 

erro em seu sistema, a mesma fora suspensa. 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. 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. 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 demonstrou que 

apesar da cobrança ilegítima fora suspensa em razão do pedido da 

reclamante ainda na esfera administrativa. Sendo assim, impossível se 

falar em indenização por danos morais, vez que a mera cobrança indevida 

gera apenas mero desconforto, sem, contudo, levar ao cabo dos danos 

morais pretendidos. 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. Ante 

o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

REVOGO a liminar outrora concedida e 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 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: 8018170-55.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA MORAES (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)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8018170-55.2016.8.11.0028 REQUERENTE: PAULO FERNANDO DE 

OLIVEIRA MORAES REQUERIDO: VIVO S.A. 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, razão pela qual realizou pedido contraposto pugnando pelo 

pagamento da dívida no valor de R$ 109,80 (cento e nove reais e oitenta 

centavos). 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 a relação jurídica entre as partes, as quais 

originaram o débito em tela. Embora, a parte autora tenha apresentado 

impugnação aos fatos apresentados em contestação, há provas 

suficientes que a contratação é legitima. Destarte, com razão a reclamada, 

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 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. Outrossim, não há se falar em fraude, uma vez que resta 

demonstrado que durante algum tempo o contrato fora devidamente 

quitado, dessa forma, a periodicidade dos pagamentos descaracteriza a 

existência de fraude. Ademais, no momento da contraposição dos 

argumentos da parte autora, a reclamada realizou pedido contraposto, no 

qual requer o pagamento do débito objeto da demanda no valor de R$ 

109,80 (cento e nove reais e oitenta centavos), devidamente corrigido e 

atualizado monetariamente. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, 

do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, bem como JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, e, para tanto, CONDENO a paetê reclamante a pagar à parte 

reclamada o valor de R$ 109,80 (cento e nove reais e oitenta centavos) a 

título de indenização por danos materiais, 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 data do efetivo prejuízo (Súmula 43 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014113-91.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

EMIDIO FELIZ DE AMORIM (REQUERENTE)

ELIANE DE FATIMA MACIEL NOGUEIRA (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 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8014113-91.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ELIANE DE FATIMA MACIEL 

NOGUEIRA, EMIDIO FELIZ DE AMORIM, ELISANGELA CRISTINA 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, 

proposto por ELIANE DE FATIMA MACIEL NOGUEIRA, EMIDIO FELIZ DE 

AMORIM e ELISANGELA CRISTINA DA SILVA em desfavor da ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. As partes firmaram 

acordo extrajudicial, acostado aos autos ID 8556492, cujo valor será 

depositado na conta do patrono das partes requerentes. Decorrido o 

prazo determinado no termo de acordo extrajudicial, não houve 

manifestação dos requerentes. 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: 8013248-68.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVA PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013248-68.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EVA PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTOES 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. Ressalto que apesar de seu comparecimento na 

audiência de conciliação, a reclamada deixou de apresentar contestação. 

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 11, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, 

a ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, 

implica revelia.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 11, cabe 

à parte reclamada apresentar contestação aos fatos ofertados pela parte 

autora, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. 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$ 7.000,00 (sete 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 dos débitos objeto 

desta lide. 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: 8010423-30.2011.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMEIRY DE ALMEIDA LOBO MARTINS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE BENEDITO DUARTE (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Compulsando os autos, noto que o CPF da parte 

executada não consta nos autos. Dessa forma, intime-se a parte autora 

para que forneça o CPF do executado no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
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pena de indeferimento do pedido de penhor online. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012364-39.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCIA ROMANA DA SILVA (REQUERENTE)

ELIZA CENES DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL OAB - MT0014889A 

(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: 

8012364-39.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO BATISTA DE ARRUDA, 

ELIZA CENES DA SILVA MORAES, MARCIA ROMANA DA SILVA 

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 Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ELIZA CENES DA SILVA MORAES, 

JOAO BATISTA DE ARRUDA e MARCIA ROMANA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a 

inicial que as partes requerentes que são titulares das unidades 

consumidoras - UC N. 6/397782-4, 209999420 e 63971363, 

respectivamente e, nos dias 07, 09 e 11 de maio de 2014, a reclamada 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Consta nos autos dois acordos extrajudiciais referente ao Sr. 

JOÃO BATISTA DE ARRUDA – Id 10962080 e da Sra. ELIZA CENES DA 

SILVA MORAES – Id 10962184, cujos valores serão feito na conta 

bancária da advogada. Cumpre salientar que requerida informou nos autos 

o comprovante do deposito no Id 11331591. ANTE O EXPOSTO, 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 em relação as partes 

Eliza Cenes da Silva Moraes e João Batista de Arruda. Dê o 

prosseguimento do feito em relação a parte MARCIA ROMANA DA SILVA, 

designando audiência de conciliação. 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: 8013144-42.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE DENIZ DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013144-42.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GISLAINE DENIZ DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Trata-se de Reclamação Cível por meio da 

qual 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. A promovida apresentara 

contestação, requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes 

todos os pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a sua condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais como pleiteado. 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). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Sem preliminares. 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. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, sendo impossível receber as telas 

sistêmicas anexadas aos autos, vez que são provas unilaterais e algumas 

ainda são de difícil visualização. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a 

negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo 

de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débito 

preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ainda, deixo de condenar a parte 

reclamante em multa por litigância de má-fé, uma vez que não vislumbro a 

ocorrência desta no bojo dos autos. 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, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta. 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: 8010348-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TIGRAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010348-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SUPERMERCADO TIGRAO 
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LTDA - EPP REQUERIDO: TERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 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. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por SUPERMERCADOR TIGRÃO LTDA - ME) em face da TERRA 

TRASPORTADORA E LOCAÇÕES LTDA - ME. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credor do valor de R$ 17.039,91 (dezessete mil e trinta e 

nove reais e noventa e um centavos), oriundos de compras realizados 

pelo requerente em seu estabelecimento comercial, pagas com três 

cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte reclamada (Id 8512392), regularmente citada e intimado para o ato 

via oficial de justiça (Id 8512387). Deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, REVEL. Nota-se nos autos que o requerido 

teve ciência da citação via oficial de justiça, para comparecer em 

audiência de conciliação, porém negou-se a assinar o documento. 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: CONDENAR o 

requerido, ao pagamento no valor de 17.039,91 (dezessete mil e trinta e 

nove reais e noventa e um centavos), acrescido de juros de mora 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 

Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito. 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: 8013287-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RENATHA CRISTINA AMORIM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013287-31.2017.8.11.0028 REQUERENTE: RENATHA CRISTINA AMORIM 

DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido. Trata-se de 

Ação de DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA proposta por RENATHA CRISTINA 

AMORIM DOS SANTOS em desfavor da TELEFÔNICA S.A (VIVO S.A.). 

Realizada audiência de conciliação em 14/08/2017 esta resultou frutífera, 

a parte requerida se comprometeu em cancelar todos os contratos, linhas 

e débitos vinculados ao CPF da requerente, bem como ao pagamento no 

valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) via depósito judicial. (Id 9415209) 

Analisando os autos, constatou-se a juntada da guia de depósito judicial, 

bem como dos comprovantes de cumprimento das obrigações pela 

requerida. A extinção da presente demanda por cumprimento da obrigação 

é à 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” c/c 924, II do CPC. EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos 

valores depositados, de acordo com os dados bancários fornecidos no Id 

10822834. 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: 8010670-35.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA RODRIGUES MARCANTONIO OAB - MT0015921A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N C BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO PETEREIT DE PAOLA GONCALVES OAB - RJ133676 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010670-35.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LEANDRO SOUSA SANTOS 

REQUERIDO: N C BRASIL LTDA. Vistos, Relatório dispensado na forma do 

art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de uma 

RECLAMAÇÃO CÍVEL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por LEANDRO SOUZA 

SANTOS em desfavor de NC BRASIL LTDA. Designada audiência de 

conciliação para o dia 18/06/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente (Id 9353779), estando devidamente intimado através de sua 

advogada (Evento n. 11702153). ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. 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 

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: 8010315-59.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FERDIANO LEMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010315-59.2015.8.11.0028 REQUERENTE: FERDIANO LEMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de 

reclamação pela parte autora em face da requerida sob a alegação de que 

a sua fatura (UC n. 1539-3) com referência ao mês de fevereiro/2015 com 

valor de R$ 839,65 (oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos), não se adequa à sua real média de consumo, girando em torno 

de R$ 31,00 (trinta e um reais) aproximadamente. Aduz ainda que em 

função da falha na prestação do serviço, entrou em contato com a 

Reclamada, inclusive com demanda administrativa junto ao PROCON local, 

relatando o ocorrido. Em resposta, a concessionária de serviço público 

informou que não fora encontrada irregularidade, bem como o valor 

apurado está dentro dos limites estabelecidos, momento em que fora 

realizado também uma tentativa de acordo para pagamento da fatura de 

forma parcelada. A reclamada, em sua defesa, afirma que inexiste 

qualquer irregularidade no valor cobrado na fatura de fornecimento de 

água da parte requerente, haja vista que eles foram obtidos mediante 
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leitura no medidor, a qual se procede regularmente por intermédio da 

perícia técnica realizada, requerendo, ao final, a improcedência da ação, 

bem como a condenação da reclamante ao pagamento da fatura objeto da 

lide. 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. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos. Além disso, em se tratando de serviço essencial o fornecimento 

de água e esgoto, os órgãos públicos, por si ou suas empresas, 

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de 

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas com a petição inicial, verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve, no mínimo, erro da leitura dos 

dados do referido hidrômetro de consumo de água/esgoto. Assim, não há 

dúvida que a ilegalidade do ato praticado pela empresa concessionária 

fornecedora de água/esgoto em efetuar cobranças dos serviços a 

consumidora, que não eram devidos assim como da negativa de 

atendimento pelas vias administrativas de modo eficaz. Embora, afirme a 

existência de duas residências ligadas a mesma unidade consumidora 

e/ou hidrômetro, tal afirmação ainda não é suficiente para demonstrar a 

legitimidade da vultuosa cobrança. Ressalte-se que contrariamente ao 

afirmado pela parte Reclamada em sua contestação, na relação entre 

consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, inciso 

VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de serviços de 

água/esgoto que tem de provar que empreendeu esforços no sentido de 

atender a solicitação da parte Reclamante, assim como dos motivos que 

levaram a registrar um consumo equivocado naquele medidor, o que 

também não verifico nos presentes autos. Nesse sentido, Mutatis 

Mutandis, é a orientação jurisprudencial: CONSUMIDOR. COBRANÇA 

INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUMENTO INJUSTIFICADO. CÁLCULO 

DA MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Notadamente, 

verifica-se aumento considerável na medição sem motivo idôneo 

justificável. Diante da ausência de comprovação da existência de 

vazamentos, é razoável concluir ter havido falha na medição a indicar 

indevido o total cobrado nas faturas de maio e junho de 2014, assim como 

decidido na primeira instância. 2. Correta a sentença que determinou a 

revisão das faturas nos meses de maio e junho de 2014, para que o 

consumo medido em metros cúbicos seja adequado à média dos valores 

referentes aos últimos doze meses. 3. Recurso conhecido e desprovido. 

(APC 20140111288615 Julgador 5ª Turma Cível, Publicado no DJE: 

15/02/2016. Pág.: 407, Julgamento 27 de Janeiro de 2016, Relator SILVA 

LEMOS). Entrementes, as prestadoras de serviço público, como é o caso 

da Reclamada, respondem objetivamente por eventuais danos 

ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a necessidade de se 

comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, bastando, para configurar a 

responsabilidade, a demonstração do nexo causal entre o evento e o 

dano. 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, realidade da qual não 

fugiu o caso concreto. Verifico o aborrecimento, o desgaste, a 

intranquilidade, o abalo a moral da parte reclamante, que sentiu ferido no 

seu direito de cidadão e consumidor. 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. Por fim, não merece guarida o pedido contraposto realizado 

pela parte reclamada, dado a ilegitimidade da cobrança. 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, DECLARO INEXISTENTE o 

débito objeto da lide no importe de R$ 839,65 (oitocentos e trinta e nove 

reais e sessenta e cinco centavos), com a consequente nulidade da 

fatura do mês de fevereiro de 2015, bem como condeno a parte ré 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), 

bem como JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto realizado. 

Promova a reclamada o refaturamento do aludido mês, sendo realizada a 

cobrança conforme os valores frequentemente faturados. 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: 8010038-09.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA OAB - MT0010309A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010038-09.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JOCILEI MARIA LACERDA 

MARTINS OLIVEIRA REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, Dispensado o 

relatório, na forma do artigo 38 da Lei n. 9099/95. Fundamento e decido Do 

Julgamento Antecipado da Lide 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 JOCILEI MARIA LACERDA MARTINS 

OLIVEIRA em face da OI S.A. Narra a inicial que a parte requerente não 

possui qualquer relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo 

cobranças indevidas, gerando a inserção no cadastro de inadimplentes 
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referente ao débito de R$ 87,05 – CONTRATO 5048891658. Pleiteia a 

declaração da negativa de débito e a condenação do requerido ao 

pagamento de indenização por dano moral. Destaque-se ainda que a 

requerida não comprovou devidamente a relação jurídica entres as partes. 

Afirma que houve a contratação inicialmente e a instalação de um terminal 

no endereço constante na inicial, porém junta penas um print da tela do 

sistema interno. Não trouxe aos autos prova cabal, qualquer contrato, 

relação de consumo, gravação ou outra prova de que comprove que a 

requerente tenha solicitado e/ou utilizado dos serviços fornecidos. Razão 

pela qual deve ser declarado a inexistência do debito aqui discutido. Aliado 

a inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados a requerente em razão da sua 

negligência. Pois a requerida efetuou a inserção do nome nos órgãos de 

proteção de crédito de um serviço que nunca foi contratado pela 

requerente. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. No entanto, a doutrina e 

jurisprudência ensinam que, em se tratando de dano moral puro não é 

necessária a comprovação de sua extensão, bastando, para 

caracterizá-lo, a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a 

culpa. Afere-se dos autos que a parte requerente possui outras 

negativações anteriores a anotação em análise, e o processo citado na 

inicial já consta sentença de improcedência. Nesse particular, o Superior 

Tribunal de Justiça possui entendimento cristalizado no seguinte 

enunciado: Súmula 385 do 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. 

Portanto, o fato de haver inscrições anteriores e legítimas, no extrato do 

SPC/SERASA acostado na inicial inseridas em 15/06/2011, meses antes 

da inserção do débito da empresa requerida, o que por si só já justificaria 

a negativa de indenização, com fundamento no enunciado de súmula 

supra citado. Em acréscimo, denota-se que embora a inscrição não seja 

legítima, urge mencionar que passível de indenização é aquele dano 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial albergado pelos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Desse modo, em decorrência da 

preexistência de inscrição legítima, não há que se falar em ocorrência de 

dano moral indenizável, pois não houve lesão a nenhum dos bem jurídicos 

acima mencionados, bem como, o requerente não comprovou ter sofrido 

qualquer outro prejuízo ou abalo em sua honra. ANTE O EXPOSTO, opino 

pela PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I do CPC, para: DECLARAR a inexistência do 

débito da requerente no valor de R$ 87,05 (oitenta e sete reais e cinco 

centavos) – contrato n. 5048891658, bem como DETERMINAR a exclusão 

do nome da requerente no cadastro restritivo de órgãos de proteção ao 

crédito, somente do débito supracitado. 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: 8011248-95.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011248-95.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ERANIL DE ARRUDA RONDON 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de uma 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por ERANIL DE ARRUDA RONDON em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Designada audiência de conciliação 

para o dia 23/01/2017, constatou-se ausência da parte requerente (Id 

8524607), estando devidamente intimado através de seu advogado 

(Evento n. 11711651 – mov. 15). ANTE AO EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. 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 

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: 8010517-36.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 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: 

8010517-36.2015.8.11.0028 REQUERENTE: EDSON DA SILVA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, VISTOS, 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Do Julgamento Antecipado da Lide 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. Passo 

a análise do mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido 

Liminar, proposta por EDSON DA SILVA em face da EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES LTDA - (CLARO TV). O requerente em sua exordial 

afirma que desconhece totalmente o débito apontado na negativação, que 

foi surpreendido quando tentou efetuar compras no comércio local e foi 

negado o cadastro, devido a restrição apontada em seu CPF no valor de 

R$ 403,47 – contrato 125542032. Anote-se que, na espécie, o nexo 

causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos. Destaque-se ainda, não restou 

devidamente comprovado pela requerida que o débito que ensejou a 

negativação dos dados do requerente, tivesse sido autorizado e utilizado 

pelo mesmo. Na contestação apresentada, a requerida não trouxe aos 

autos provas que pudessem comprovar que a referida inserção teria 

ocorrido no regular exercício no direito pela inadimplência das faturas, 

oriunda da contração e utilização dos serviços de TV a cabo. Aliado a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados ao autor em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome do requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 
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fundamento no art. 487, I, do CPC, para: DECLARAR inexistência de débito 

no valor de R$ 403,47 - contrato 125542032, e DETERMINAR a exclusão 

do nome do requerente do cadastro restritivo de órgãos de proteção ao 

crédito referente ao débito em discussão na presente lide, no prazo de 5 

(cinco) dias; bem como, CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à 

quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a 

quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 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 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: 8010653-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO TOMAS DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010653-96.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SEBASTIAO TOMAS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Do Julgamento 

Antecipado da Lide 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. Do Mérito Trata-se se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, proposta por SEBASTIAO TOMAS DA SILVA, em face da 

TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO S.A.). Anote-se que, na espécie, o nexo 

causal está bem caracterizado, haja vista que foi a requerida quem, 

negligentemente, promoveu o lançamento do nome do requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, R$ 89,26 - contrato 2078795182 – 

inserido em 17/12/2012. Destaque-se ainda que a requerida não 

comprovou devidamente a relação jurídica entre as partes. Afirma que 

houve a contratação da linha 65 99609-6509 habilitada em 15/04/2011. 

Que a requerente pagou algumas faturas e deixou outras sem pagar, 

gerando assim o debito em questão. Porém não houve comprovação que a 

parte requerente tivesse solicitado tais serviços e que o débito realmente 

teria sido utilizado pela requerente que ensejou a inserção dos dados no 

serviço de proteção ao crédito. Na contestação apresentada foram 

trazidas apenas telas computadorizadas que não possuem valor de prova 

judicial, por se tratar de prova unilateral, podendo ser alterado. Não trouxe 

aos autos prova cabal, qualquer contrato, relação de consumo, gravação 

ou outra prova de que comprove que a requerente tenha utilizado dos 

serviços fornecidos. Aliado a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. De outro norte, quem se vê incluído nos referidos 

cadastros é imediatamente atingido pela pecha de mau pagador ou 

inadimplente, não sendo necessário esforço para concluir que se sinta 

menosprezado e com a imagem prejudicada junto ao grupo social a que 

pertence, gerando inquestionável sofrimento psíquico e moral, passível de 

reparação. Constatada a indevida inscrição do nome da requerente em 

órgão de proteção ao crédito está caracterizado o dano moral que enseja 

a indenização, independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, 

que em tais casos é perfeitamente presumível, o que não configura 

qualquer ilegalidade, conforme quer fazer crer a requerida. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela PROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: I – DECLARAR a inexistência dos 

referidos débitos do requerente no valor de R$ 89,26 do contrato 

2078795182 e determinar a retirada do nome do cadastro de proteção ao 

credito SPC/SERASA; bem como II – CONDENAR a requerida a pagar a 

requerente à quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. 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 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: 8020021-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANARAI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIONEI GRITTZ OAB - MT0010165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE 

a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? Às expedições necessárias. 7 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Poconé-MT, 26 de fevereiro de 2016. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020021-66.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANARAI PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIONEI GRITTZ OAB - MT0010165A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

Vistos, 1 ? RECEBO a petição inicial com seus documentos. 2 ? 

DESIGNE-SE audiência de conciliação e intimem-se as partes. 3 ? CITE-SE 

a parte reclamada a respeito da presente ação, bem como a intime para 

participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. Caso não haja 

acordo, a reclamada tem o prazo de cinco dias, a contar da audiência, 

para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 ? Às expedições necessárias. 7 ? 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE. Poconé-MT, 26 de fevereiro de 2016. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010967-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BATISTA FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN JOSE DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010967-76.2015.8.11.0028 REQUERENTE: RONAN BATISTA FALCAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: LUAN JOSE DE ALMEIDA SANTOS Vistos. Trata-se 

de reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada a indenização por danos materiais em razão de acidente 

envolvendo seu veículo, sem que houvesse o custeio do mesmo pela 

parte reclamada. A parte reclamada, apresentou defesa alegando em 

preliminar a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial e, no mérito, 

negou os fatos esposados pelo reclamante, realizando ainda pedido 

contraposto no valor de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois 

reais). O autor não apresentou impugnação. 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. Num primeiro momento atesto que a não apresentação de 

impugnação a contestação não traz prejuízo as partes, não ocasionando 

presunção de veracidade dos fatos contrapostos pela parte adversária, 

visto que somente preclui o direito da parte demandante em apresentar 

alguma prova que entende ser cabível após a defesa da parte ré, sendo 

julgado os autos da forma em que se encontra. Quanto as preliminares de 

falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial verifico que ambas 

preliminares suscitadas se confundem com o mérito da demanda, razão 

pela qual serão analisadas em momento oportuno. Vencida as preliminares 

suscitadas, passo a analisar o mérito da causa. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da 

parte reclamada a indenização por danos materiais, em razão de acidente 

envolvendo seu veículo com a motocicleta do réu. Arrazoa que ao tentar 

entrar em um residencial, com as setas de manobras devidamente ligadas 

para realizar a conversão a esquerda, foi abalroado na traseira de seu 

automóvel pela motocicleta do promovido. As provas trazidas aos autos 

foram: Orçamento relativo ao conserto do carro e da motocicleta, fotos 

dos danos ao automóvel, Boletim de Ocorrência relatando. Portanto, o 

episódio do acidente se tornou incontroverso. Assim, restou incontroverso 

que o autor e réu realizaram orçamento junto a terceiros, conforme 

colacionado aos autos, bem como o conserto de ambos os automóveis. A 

narrativa dos fatos, apesar de conter a negativa da parte ré quanto aos 

fatos narrados pela parte autora, é clara quanto a existência do acidente, 

porém verifico que a culpa pelo sinistro se deu imprudência exclusiva do 

promovido. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. 

PRESUNÇÃO DE CULPA. ONUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE 

QUEM FOI ATINGIDO É DAQUELE CONDUTOR CONTRA O QUAL MILITA A 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006983183, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 31/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA 

DAQUELE QUE COLIDE POR TRÁS NÃO ELIDIDA. 1. Responsabilidade civil: 

é incontroverso que o motorista codemandado colidiu na parte traseira do 

veículo segurado pela companhia, ao frear. Nesses termos, destaca-se 

que é cediço que há presunção de culpa daquele que colide na parte 

traseira, seja por não guardar a distância regulamentar, seja por não 

observar a velocidade permitida. Ademais, ainda que tenha ocorrido 

parada a fim de evitar colisão com os demais veículos que transitavam 

pela via, tal fato não se revela como motivo bastante para elidir a 

responsabilidade do réu, porquanto, se a requerente logrou êxito ao 

realizar a conduta referida, vale dizer, não provocou qualquer acidente, 

também era possível ao réu fazê-lo, caso estivesse agindo em 

consonância com as disposições presentes no CTB. Dessa forma se 

entende que não restou elidida a presunção de culpa existente em 

desfavor do condutor corréu. 2. Danos materiais: desnecessária a 

apresentação, pela parte autora, de três orçamentos referentes aos 

danos decorrentes do sinistro, uma vez que não há disposição legal neste 

sentido. No caso concreto, os valores referentes ao conserto do veículo 

se revelam idôneos, porquanto derivados de orçamento produzido por 

concessionária autorizada. Desse modo, entende-se que não há indício de 

que os referidos montantes estariam em valores desarrazoados. Ou seja, 

os documentos apresentados nos autos dispõem de validade bastante 

para mensurar o montante indenizatório a título da referida rubrica, razão 

pela qual o valor arbitrado na sentença não comporta redução. Recurso 

de apelação desprovido. (Apelação Cível Nº 70074675455, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Acidente de 

trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. 

Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a 

presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do 

dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que 

consignou a falta de atenção do motorista da insurgente. Impossibilidade 

de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC, veiculada nas 

razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância 

extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o 

Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de 

prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor 

aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso 

concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 

AREsp 572430 SP 2014/0193493-0 (STJ) Data de publicação: 23/04/2015. 

A parte autora aponta como danos materiais sofridos o valor de R$ 

1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Nesse 

dedilhar, mostra-se plausível que a parte reclamada arque com os 

prejuízos causados ao veículo do autor, o que, ao meu ver tonar-se 

necessário o pagamento de R$ 1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco 

reais e dois centavos), a título de danos materiais em razão do conserto 

do bem. A parte ré, em pedido contraposto, aponta como danos sofridos o 

valor de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais). Contudo, 

ressalto que o valor mencionado pela parte ré abarca tanto o conserto de 

sua motocicleta como também gastos com remédio para 

depressão/ansiedade. Ora, somente o acidente em si, não tem o condão 

de provar a correlação do uso de medicamentos, conforme aduz o 

promovido, por isso, forçoso acatar o valor de R$ 432,00 (quatrocentos e 

trinta e dois reais). Outrossim, aplicando a culpa exclusiva para o dano 

percebido pelo autor, não pode o mesmo arcar com os danos aferidos ao 

bem do reclamado, portanto, o pedido contraposto não merece ser 

provido. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, 

CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante, já promovido o 

abate, o valor de R$ 1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco reais e 

dois centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do acidente sofrido 
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e correção monetária a partir da citação válida, bem como julgo 

IMROCEDENTE o pedido contraposto realizado em contestação. 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: 8010209-29.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO MARIO MARCAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA OAB - MT0006607A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010209-29.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO MARIO MARCAL 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e 

indenizatória onde o Autor alega que houve a inscrição indevida de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito mesmo após o adimplemento de 

sua parcela em atraso. A promovida apresentaram contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a condenação da dessas ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. 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. Rejeito a preliminar de denunciação a lide, em razão de 

cessão de direitos e obrigações, uma vez que a cessão em si traz a figura 

da responsabilidade solidaria entre ambos. Ademais é faculdade do 

postulante ingressar com demanda em desfavor de todos aqueles que 

fazem parte da cadeia solidaria de prestação de serviços. Vencida a 

preliminar aduzida, passo à análise do mérito. Resumidamente, aduz a 

parte reclamante que o seu nome permaneceu negativado após a dívida 

estar quitada. A reclamada, embora tenha apresentado defesa, não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia. 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. Ademais disso, quanto à adução da reclamada de que 

não há que se falar em dano moral, vez que a manutenção da cobrança é 

legitima, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. Ressalto também que a reclamada apesar das alegações 

deixou de acostar qualquer comprovante que demonstrasse a legitimidade 

do débito e/ou a insolvência da parte autora, uma vez que esta 

demonstrou por meio do comprovante juntado com a exordial a quitação da 

parcela levada a restrição creditícia. 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: “CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO 

INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A jurisprudência desta 

Corte está consolidada no sentido de que, na concepção moderna do 

ressarcimento por dano moral, prevalece a responsabilização do agente 

por força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária 

a prova do prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao 

dano material. (...) Recurso não conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso 

Especial 2003/0099922-5, Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor 

Rocha (1098), Data da Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 

PG:00491). 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. 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, MANTENHO a 

liminar concedida, REJEITO a preliminar quanto a cessão de direitos e 

obrigações, bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial, e, para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o 

valor de R$ 7.000,00 (sete 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 em tela. 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: 8010309-52.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUES & MARQUES NETO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ RODOLFO GUIMARAES PAES DE BARROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA OAB - MT11637-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010309-52.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MARQUES & MARQUES NETO 

LTDA - EPP REQUERIDO: LUIZ RODOLFO GUIMARAES PAES DE BARROS 

VISTOS, Trata-se de ação de cobrança onde busca a parte reclamante 

receber um credito remanescente que alega devido pela parte reclamada 

no valor de R$ 17.944.29 (dezessete mil, novecentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e nove centavos). Aduz que as partes em dezembro de 

2013/2014 firmaram contrato de arrendamento de um pasto para utilização 

de cultura pecuária, bem como vendeu combustível ao reclamado. A 

reclamada, em sua defesa, preliminarmente arguiu a inépcia da inicial, 

ilegitimidade passiva e defeito na representação da pessoa jurídica, no 

mérito, alega ainda que a demanda deve ser julgada improcedente, uma 

vez que não houve valor renascente a ser pago, bem como a quebra 

contratual. É o essencial, atendido o disposto no art. 38 da Lei n. 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. Preliminar de Inépcia da Inicial. 

Concernente a preliminar suscitada, a rejeito, uma vez que o erro material 

é/foi facilmente sanado, bem como consta nos autos calculo realizado pela 

parte reclamante demonstrando a liquidez do pedido. Ilegitimidade Ativa Ad 

Causam e Defeitos na Representação da Pessoa Jurídica. Rejeito as 

presentes preliminares, em razão da demonstração da legitimidade ativa 

por meio da procuração publica acostada após a audiência de conciliação. 

Ultrapassada as preliminares, passo à análise do mérito da causa. A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 
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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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 ? apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Embora a parte reclamante aduza a confecção contratual para 

arrendamento do pasto, rejeito o documento acostado após audiência de 

conciliação, consistente no contrato de arrendamento entre as partes, 

uma vez que não contem assinatura da parte reclamada, bem como não 

há autenticação e reconhecimento de firma conforme os ditames 

costumeiros. Outrossim, há expresso reconhecimento da parte ré quanto 

a realização do contrato, o que se deu na pessoa do reclamante, contudo, 

menciona que por causa alheia a vontade das partes, permaneceu com 

seu gado no pasto do autor por somente seis meses, ocasionando a 

metade do valor quitada no ato contratual. Ademais, ressalto que apesar 

das afirmações realizadas pela parte demandada em contestação, não 

houve resistência da parte promovente na formalização de sua réplica. 

Não fora apresentado também nenhum comprovante de pagamento dos 

montantes relatados tanto pela parte promovente como pela parte 

promovida. Assim, conclui-se pela realização contratual verbal das partes, 

ontem fora aceito pela parte reclamante, conforme aduz o réu em 

contestação, que possui um credito junto ao reclamante, referente a 

compensação de gastos/compras na qual ambos se beneficiaram. 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, REJEITO as 

preliminares de mérito suscitadas, 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 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: 8014073-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE RONDON DE CAMPOS (REQUERENTE)

JULIA LEONCIA DA SILVA (REQUERENTE)

JULIA DA COSTA MARQUES (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: 

8014073-12.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JUCILENE RONDON DE 

CAMPOS, JULIA DA COSTA MARQUES, JULIA LEONCIA 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 

JULIA DA COSTA MARQUES, JULIA LEONCIA DA SILVA E JUCILENE 

RONDON DE CAMPOS em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. As partes requerentes, representada 

pela sua advogada, acostou pedido de desistência do processo datado 

27/03/2017. (Id 8555990). 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, 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: 8013193-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUANDERSON CESAR DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013193-20.2016.8.11.0028 REQUERENTE: LUANDERSON CESAR DE 

FREITAS REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos, Dispensado 

o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 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. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do mérito Trata-se AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR proposta por 

LUANDERSON CESAR DE FREITAS e PAULO CESAR DE FREITAS em face 

de SKY BRASIL SERVICOS LTDA. Antes de adentrar ao mérito da 

demanda, faz-se necessário ressaltar que deve ser aplicado o CDC. Com 

fundamento nos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, tem-se que, o caso em tela, 

trata-se de uma relação de consumo já que o requerente e a requerida se 

enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor respectivamente. 

Ante a aplicabilidade do CDC, deve ser invertido o ônus da prova, já que a 

hipossuficiência técnica e financeira dos autores é presumida. É válido 

salientar que a inversão do ônus da prova é uma técnica de julgamento, 

motivo pelo qual pode ser aplicada em qualquer fase do processo. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte requerente. O requerente Luanderson 

aduz que contratou os serviços da requerida em 04/08/2014, pacote 

LIVRE TURBO, por meio do contrato 803322232, com o pagamento 

efetuado via cartão de credito do segundo requerente o Sr Paulo Cesar. 

Porém após ficar vários dias sem o sinal de TV, pediu reparo, foi 

atendimento na primeira vez. Dias após apresentou o mesmo problema, 

porem desta vez não houve o atendimento. Sustenta ainda que teria, por 

diversas vezes, entrado em contado com a reclamada, e não teve solução 

do problema. Razão pela qual solicitou o cancelamento da assinatura bem 

como dos descontos mensais no cartão de crédito, porém esta 

manteve-se inerte. Em que pese a requerida, em sede de contestação 

afirmar que o produto adquirido pelos requerentes era o SKY LIVRE, e que 

não tem mensalidade, que tem disponibilidade a canais abertos pelo 

período 03 meses, e que após esse período caso o cliente não efetue 

nenhuma recarga, o sinal ficara indisponível, deixou de comprovar as 

alegações. Não juntou prova aos autos. Corroborando assim com as 

afirmações constantes na peça exordial. Assim, deve ser aplicado no 

caso em tela o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor que trata da 

responsabilidade objetiva, ou seja, evidenciada a conduta ilícita e o nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, gera o dever de indenizar. 

Ademais, o fornecedor dos serviços responde pela reparação dos danos 

causados por defeitos relativos à prestação do serviço, considerando-se 

serviço defeituoso como aquele que não fornece a segurança necessária, 

somente eximindo à empresa reclamada da responsabilidade se 

comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, o que não aconteceu no caso em estudo. 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 
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insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Verifica-se, 

portanto, que o transtorno sofrido pela requerente decorreu da negligência 

da requerida, que não empreendeu o cuidado necessário nos serviços 

prestados, em que, mesmo diante das inúmeras reclamações (protocolos 

informados na inicial), privou a reclamante de usufruir de serviço 

contratados. Portanto, é indubitável que a conduta da requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Diante desse quadro, é de se observar que essa condenação 

tem uma dupla face: ela deve se revestir, ao mesmo tempo, de uma 

natureza punitiva, de tal forma que sirva como uma sanção imposta em 

razão de um ilícito praticado e funcione como um desestimulante de novas 

condutas desse gênero. Para tanto, é importante não perder de vista que 

o valor representativo dessa penalidade não poderá ser elevado a ponto 

de promover o enriquecimento sem causa da outra parte, já que não é 

este o seu objetivo, mas também não pode ser tão baixo, a ponto de não 

conseguir concretizar o seu fim punitivo. Razão pela qual arbitro o valor de 

R$ 4.000,00 quatro mil reais, a titulo de danos morais. Corroborando, o 

Código de Defesa do Consumidor traz em seu art. 42, parágrafo único 

que: "Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem 

direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em 

excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese 

de engano justificável". Diante dos fatos e das provas trazidas aos autos, 

conclui-se que a quantia paga pelo requerente é indevida, uma vez que a 

requerente juntou prova do pagamento e a requerida não conseguiu 

provar que houve a devolução do mesmo. Razão pela qual sou favorável 

a procedência do pedido e devolução do valor pago devidamente 

calculado em dobro. ANTE O EXPOSTO, opino pela procedência dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: I – 

DETERMINAR o cancelamento da assinatura dos canais e CONDENAR a 

reclamada a restituição em dobro do valor pago no total de R$ 598,80 

(quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos); II – CONDENAR a 

reclamada ao pagamento a título de danos morais à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) em favor do reclamante Luarderson Cesar de Freitas, 

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir 

da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da 

sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. III - DETERMINAR a 

correção do polo ativo devendo constar também o nome do requerente 

PAULO CESAR FE FREITAS. IV – DEFERIR o os benefícios da justiça 

gratuita. Sem custas processuais e honorários advocatícios (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 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: 8011117-23.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GODOFREDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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)

 

DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO, Cuida-se de pedido de anulação de 

acordo entabulado entre as partes em razão de ausência da legitimidade 

da parte autora. Alega a requerida que à época do apagão a reclamada 

não era titular da unidade consumidora atingida. É o breve relatório. 

Decido. Em análise acurada dos autos, verifico juntada de acordo 

entabulado entre as partes à ref. 10, no qual consta expressamente que a 

assinatura do termo encerra qualquer pretensão quanto ao fato, bem 

como a desistência do prazo recursal. O art. 487 do CPC/2015prevê os 

casos de julgamento com resolução de mérito, entre eles, a homologação 

de transação, prevista no inciso III, alínea ?b?. Nesse sentido, sabe-se que 

a sentença que aprecia o mérito gera coisa julgada, nos termos do art. 503 

do CPC/2015: ?A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem 

força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.? 

Coisa julgada é a qualidade conferida à sentença judicial contra a qual não 

cabem mais recursos, tornando-a imutável e indiscutível. Desta feita, o 

acordo foi homologado em 24 de maio do corrente ano, em que consta 

expressamente a renúncia das partes ao prazo recursal, portanto, 

devidamente constituída a coisa julgada, sendo que, somente no dia 24 de 

agosto de 2016, o requerido postulou a anulação do acordo entabulado 

sob alegação de ilegitimidade ativa. Ainda que houvesse possibilidade da 

interposição de recurso, verifica-se a preclusão do direito da requerida, 

por consequência, não vislumbro qualquer instrumento viável ao 

procedimento dos juizados especiais, capaz de anular ou modificar o 

presente acordo homologado em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido 

feito pela parte reclamada, bem como, deixo de intimar a parte autora para 

manifestação por não verificar remédio capaz de modificar a transação 

homologada. Intimem-se. Cumpra-se. Após expedição de alvará, 

Arquive-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019321-56.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL FERREIRA FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8019321-56.2016.8.11.0028 REQUERENTE: DANIEL FERREIRA FIGUEIREDO 

REQUERIDO: TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, AYMORE Vistos. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória 

onde o Autor alega que houve a inscrição indevida de seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito em razão de negócio jurídico por ele já 

quitado. Em audiência de conciliação, parte autora e ré (CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA) transigiram, extinguindo-se 

o feito com relação a esta, momento em que ficou acordado o pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais). A segunda promovida contestação, 

requerendo, em síntese, que sejam julgados improcedentes todos os 

pedidos formulados na peça vestibular haja vista que não restou 

comprovada qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, ou 

qualquer outro elemento que motive a condenação da dessas ao 

pagamento de indenização por danos morais como pleiteado. 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. Homologo o acordo realizado pela parte autora e ré CVC 

BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, haja vista o 

cumprimento integral do mesmo (Num. 8607337), extinguindo-se assim o 

feito em relação a esta reclamada. Por outro lado, rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré Banco AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, uma vez que tal parte fora 

responsável pela negativação do nome da reclamante junto aos cadastros 

de proteção e restrição ao credito, momento em que meritoriamente, a 

legitimidade do débito será apreciada. Vencida as preliminares aduzidas, 

passo à análise do mérito. 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 
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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. ” 

Resumidamente, aduz a parte reclamante que teve o seu nome negativado 

por dívida que até então alegava desconhecer. Em realidade, nenhuma 

das partes restantes atribuem a culpa da negativação realizada em 

desfavor da parte autora a causas aludidas por ela, tratando-se 

claramente de um jogo de “empurra-empurra”. Contudo, ressalto que os 

documentos carreados pela parte autora, por si só, dão conta de 

demonstrar a veracidade de suas afirmações, uma vez que há nos autos 

prova do pagamento via boleto bancário emitidos em favor da segunda 

reclamada, de todas as parcelas contratadas. Portanto, a reclamada 

responde pelos danos causados a parte demandante, levando-se em 

conta que a parte reclamante já realizou acordo com a primeira ré, e 

buscando-se evitar o enriquecimento sem causa, a condenação deverá 

ter seu valor mitigado. 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. Ademais 

disso, quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano 

moral, vez que houve sim a aquiescência da reclamante ao aderir a taxa 

instituida, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a negativação em 

questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo de 

comprovação. Ressalto também que a reclamada apesar das alegações 

deixou de acostar qualquer comprovante que demonstrasse a legitimidade 

do débito e/ou a insolvência da parte autora. 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. 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. 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, MANTENHO a liminar concedida, CONFIRMO a 

liminar outrora concedida, HOMOLOGO o acordo firmado entre a autora e 

a primeira reclamada, excluindo a mesma dos efeitos desta sentença, 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela segunda ré, 

bem como JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para 

tanto, CONDENO está 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) bem como DECLARO a inexistência do 

débito em tela. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011264-49.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUELITA FRANCISCA DE ARRUDA BERNARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA GONCALINA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação da parte para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 16:10h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-50.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA CARMEM DE PAULA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010130-50.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALINA CARMEM DE 

PAULA FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 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. Passo a análise do 

mérito da demanda. Das preliminares Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhuma das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Passo a análise do mérito da demanda. Do mérito Trata-se de AÇÃO DE 

NEGATIVA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL POR SUSPENSAO 

INDEVIDA DE TELEFONIA E INTERNET C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por GONÇALINA CARMEM DE PAULA FERREIRA 

em face da VIVO S/A (TELEFÔNICA BRASIL S/A). Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste à parte requerente. Sustenta a requerente que é titular dos 

serviços da requerida, com a linha móvel (65) 9663-8486, que teve a 

suspensão dos serviços de telefonia e internet no dia 26/12/2016, sob a 

alegação de falta de pagamento da fatura vencida em 01/12/2016. Porém a 

referida fatura estava devidamente paga na data de 08/12/2016 – R$ 

40,96, nas casas lotéricas – comprovante anexo (Id 8609792). Na 

contestação, a requerida trouxe apenas alegações genéricas, não 

eximindo a responsabilidade pela suspensão dos serviços indevidos. De 

acordo com a inversão do ônus da prova, caberia à reclamada comprovar 

que os serviços de telefonia e internet não estavam inoperantes durante o 

período em questão. Contudo, não restou devidamente comprovada pela 

reclamada, pois somente apresentaram telas computadorizadas, 

afirmando que existe a relação contratual entre as partes e que não 

consta o pagamento do mês 11/2016. A requerente não nega a relação 

contratual, alias afirma que é titular da linha de celular e demonstra nos 

autos que efetuou o pagamento da fatura - 01/12/2016 com alguns dias 

atraso, ou seja pagou no dia 08/12/2016, não justificando a suspensão 

dos serviços no a partir do dia 26/12/2016. Aliado a inversão do ônus da 

prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da reclamada por eventuais 

danos causados a reclamante em razão da sua negligência. No que tange 

ao pedido de danos morais, deve ser aplicado no caso em tela o art. 14, 

c/c artigo 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor que trata da 

responsabilidade objetiva, ou seja, evidenciada a conduta ilícita e o nexo 

de causalidade entre a conduta e o dano, gera o dever de indenizar, 

equiparando-se ao consumidor vítima do evento: 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. Constatada a falha na prestação 

de serviço, devidamente comprovado que a reclamante efetuou os 

pagamentos dos débitos, e que ficou sem serviços de telefonia móvel e 

internet por um longo período, sendo este seu um único meio de 

comunicação, caracterizado esta o dano moral, que enseja a indenização, 

independentemente de qualquer comprovação do prejuízo, que em tais 

casos é perfeitamente presumível. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I, do CPC, para: I – CONDENAR a reclamada a restituir o valor total de 

R$ 81,92 (oitenta e um reais e noventa e dois centavos) o dobro do valor 

pago, de acordo com o art. 42. Paragrafo único do CDC; II – CONDENAR a 

reclamada ao pagamento a titulo de danos morais à quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) em favor da requerente, devendo a quantia ser 

acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção 
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monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos termos do 

Enunciado 362 do STJ. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016044-32.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016044-32.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. 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, alegando que a demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente. 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. Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais. Ultrapassa a preliminar suscitada, passo a analise 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 reclamada juntou documentos que comprovam a legitimidade 

da dívida contraída pelo autor, haja vista que o mesmo firmou contrato de 

prestação de serviços de telefonia móvel firmados com a ora reclamada. 

Consta nas telas sistêmicas, que durante algum tempo foi realizado 

pagamentos periódicos como forma de contraprestação pelos serviços 

utilizados, o que, de certa forma, descaracteriza a ocorrência de fraude. 

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. Ressalto também que o reclamante 

é devedor contumaz, uma vez que há no extrato juntado, outra 

negativação, inclusive predecessora ao débito discutido nestes autos, 

enquadrando-se assim nos termos da S. 385 do STJ Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar 

de mérito suscitada 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 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: 8010729-86.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR JUSTINO DA SILVA CAMPOS (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:

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: 

8010729-86.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JUNIOR JUSTINO DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES 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, alegando que a 

demanda deve ser julgada totalmente improcedente. 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. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que 

recebo o documento de comprovação de residência, ainda que em nome 

de outrem. Ultrapassada a preliminar de mérito, passo a analisar o mérito 

da demanda. 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. Atesto que apesar dos documentos carreados aos autos pela 

parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia do contrato firmado entre 

as partes, sendo impossível receber as telas sistêmicas anexadas aos 

autos, vez que são provas unilaterais. Ademais disso, quanto à adução da 

reclamada de que não há que se falar em dano moral, vez que houve sim 

contratação de crédito, tendo havido inadimplemento, o que ensejou a 

negativação em questão, vejo que apenas há aduções, sem qualquer tipo 

de comprovação. Contudo, da simples ocorrência de falha por parte da ré 

não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no 

presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, 

senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a ocorrência de 

abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo 

material. Além disso, não há descrição do suposto constrangimento 

experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um simples 

aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a ponto de 

configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma vez que 

não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer 

outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, de mero 

incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte 

autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 
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uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. 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, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, 

no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência dos débitos 

correspondentes ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a 

requerida retire o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao 

crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação 

desta. 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: 8017306-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AMORIM GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (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: 

8017306-17.2016.8.11.0028 REQUERENTE: JULIANA AMORIM 

GONCALVES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO 

DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Narra a parte reclamante que no ano de 

2014, nos dias 07 a 09 de maio, houve a interrupção do fornecimento de 

energia elétrica por mais de 40 horas, a qual teria gerado prejuízos de 

ordem extrapatrimonial passíveis de indenização por dano moral. A 

reclamada, embora tenha comparecida a audiência de conciliação, deixou 

de apresentar contestação ante aos fatos esposados pela reclamante. O 

Enunciado 11, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte 

redação: “Nas causas de valor superior a vinte salários mínimos, a 

ausência de contestação, escrita ou oral, ainda que presente o réu, 

implica revelia.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 11, cabe 

à parte reclamada apresentar contestação aos fatos ofertados pela parte 

autora, caso contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados 

pelo autor, com imediato julgamento da demanda. Do Mérito 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. A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo 

Civil. Ab initio, convém assinalar que ao caso em análise aplicam-se as 

diretrizes consignadas no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que 

a relação em exame é de consumo, porquanto a parte autora é 

destinatária final dos serviços prestados pela ré, razão pela qual, o caso 

se amolda aos ditames insertos nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Temos por regra, que a responsabilidade pelas vendas e/ou serviços para 

clientes é da empresa que fornece diretamente ou disponibiliza os seus 

produtos e serviços. Além disso, em se tratando de serviço essencial o 

fornecimento de energia elétrica, os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, na forma do 

disposto no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo 

as pessoas jurídicas pelos danos causados na forma do disposto no 

parágrafo único, do artigo em comento, inclusive por dano moral. Da 

análise das provas colacionadas aos autos, em especial das faturas 

juntadas na petição inicial, a qual atesta ser o consumidor titular da 

unidade consumidora atingida verifico ser flagrante a falha na sua 

prestação dos serviços, porquanto houve clara falha na prestação de 

serviços, uma vez que o consumidor foi privado de serviço básico e 

essencial por mais de 40 (quarenta) horas. Cumpre salientar que o dano 

moral é presumido, já que é notória a falta de energia, não havendo 

necessidade de que a parte reclamante comprove o prejuízo extrajudicial. 

É imperioso que a falta de fornecimento de eletricidade por mais de 40 

horas gera danos graves, uma vez que o município de Poconé apresenta 

diariamente altas temperaturas, sendo que a necessidade de utilização de 

ar condicionados e demais eletrodomésticos, tais como geladeira, para 

conservação dos alimentos, são essenciais para o mínimo do conforto dos 

habitantes, tornando-se bens essenciais. Dessa forma, a privação do 

consumidor dos serviços acima citados por razões alheias a sua vontade, 

configura por si só dano moral indenizável. Ressalte-se que na relação 

entre consumidor e fornecedor, há inversão do ônus probatório (art. 6, 

inciso VIII da Lei 8078/90), de modo que é a empresa fornecedora de 

energia elétrica que tem de provar que empreendeu esforços no sentido 

de atender a parte Reclamante o mais rápido possível o que também não 

verifico nos presentes autos. Entrementes, as prestadoras de serviço 

público, como é o caso da Reclamada, respondem objetivamente por 

eventuais danos ocasionados por seus serviços, sendo prescindível a 

necessidade de se comprovar culpa ou dolo por parte da mesma, 

bastando, para configurar a responsabilidade, a demonstração do nexo 

causal entre o evento e o dano. Ademais, o fornecedor dos serviços 

responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à 

prestação do serviço, considerando-se serviço defeituoso aquele que não 

fornece a segurança necessária, somente eximindo à empresa reclamada 

da responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não aconteceu no caso em 

estudo. Verifica-se, portanto, que o transtorno sofrido pela reclamante 

decorreu da negligência da demandada, que não empreendeu o cuidado 

necessário nos serviços prestados, tendo privado a reclamante de 

usufruir de serviço oneroso. Portanto, é indubitável que a conduta da 

parte ré provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente 

para caracterizar o dano moral. Diante do exposto, opino pela 

PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I 

CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC 

e acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir desta data. CONCEDO a 

parte requerente os benefícios da justiça gratuita. 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. 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: 8010287-91.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL EVARISTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANKLIN DA SILVA BOTOF OAB - MT0011347A (ADVOGADO)

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE CANAL OAB - MT0013578S (ADVOGADO)

SANDRO BATTAGLIA OAB - MT0022852S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010287-91.2015.8.11.0028 REQUERENTE: MANOEL EVARISTO DA SILVA 

REQUERIDO: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA 

VISTOS, Trata-se de reclamação cível na qual busca a parte reclamante o 

ressarcimento do valor de R$ 7.033,48 (sete mil e trinta e três reais e 

quarenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais. Aduz 

que firmou contrato de consorcio junto a reclamada e que ao 

termino/contemplação de sua carta consortil pôde levantar somente 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor total, sob alegação de que este teria 

sido a modalidade consorcial contratada. A parte reclamada, em sua 

defesa, nega as alegações iniciais, argumentando o conhecimento da 

parte autora na realização do negócio jurídico, portanto, não houve ilícitos 

praticados em desfavor do reclamante. 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: Verifico, no caso em tela, que não houve 

ilícito praticado pela parte ré, uma vez que a parte autora detinha de total 

conhecimento das cláusulas contratuais, bem como firmou o contrato na 

modalidade impugnada. Ressalto ainda que, o contrato carreado aos 

autos, principalmente no tocante a parte que demonstra a contratação da 

modalidade de 75% do valor a ser levantado, fora realizado em folha 

“carbonada”, conforme demonstrou a parte ré desincumbindo-se assim do 

ônus que lhe competia. A parte autora, por sua vez, impugnou a 

contestação, contudo, apenas ratificou os termos já aduzidos na exordial. 

No mais, por ser legitima a contratação pelas partes não pode agora neste 

juízo requerer a devida reparação pelos danos materiais 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 materiais e morais, nos termos do art. 373, 

inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido. 

Desse modo, não há ato ilícito a imputar à reclamada, a qual agiu em 

consonância com o pactuado. 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: 8010731-56.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR JUSTINO DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES DE SOUSA OAB - MT0017633A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010731-56.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JUNIOR JUSTINO DA SILVA 

CAMPOS REQUERIDO: VIVO S.A. 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, alegando que a demanda deve ser julgada totalmente 

improcedente. 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. Rejeito a preliminar quanto a 

inépcia da inicial, uma vez que não vislumbro que está se confunde com o 

mérito da demanda, sendo assim, será analisada em conjunto com aquele. 

Ultrapassa a preliminar arguida, passo a analisar o 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 reclamada 

juntou documentos que comprovam a legitimidade da dívida contraída pelo 

autor, haja vista que o mesmo firmou contrato de prestação de serviços 

de telefonia firmados com a ora reclamada. Consta nas telas sistêmicas, 

que durante algum tempo foi realizado pagamentos periódicos como forma 

de contraprestação pelos serviços utilizados, o que, de certa forma, 

descaracteriza a ocorrência de fraude. Também resta demonstrado as 

varias ligações feitas pela parte contraria no histórico de chamadas 

acostado pela parte contraria. 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. Ressalto também que o reclamante é devedor contumaz, 

uma vez que há no extrato juntado, outras negativações. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO a 

preliminar de mérito suscitada 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 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: 8011003-21.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO LINDOVAR RONDON DA FONSECA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011003-21.2015.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO LINDOVAR 

RONDON DA FONSECA REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA 

Vistos. Trata-se de reclamação cível onde a parte autora alega que seus 

serviços de TV por assinatura foram suspensos sem que houvesse 

qualquer debito junto a reclamada. A promovida aduziu que a demanda 

merece ser julgada improcedente, haja vista que não houve danos de sua 

parte que pudesse ofender o patrimônio da autora. É o necessário, 
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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). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Sem preliminares, passo, pois, à análise do mérito. A 

demanda merece a procedência, uma vez que a parte autora logrou 

demonstrar o regular pagamento dos serviços junto a reclamada. 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 destinatária final, portanto, consumidora (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. Portanto, não assiste razão a parte ré quando diz sobre a 

inexistência de dano moral indenizável. 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 

a suspensão/cancelamento dos serviços de TV por assinatura mesmo em 

condição de adimplente. 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. 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, RATIFICO a 

liminar outrora concedida e, no mérito 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: 8016921-69.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS FERNANDES (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016921-69.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDER CARLOS FERNANDES 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 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, alegando que a demanda deve 

ser julgada totalmente improcedente. 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. Rejeito a 

preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência judiciária 

gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a necessidade 

do pagamento de custas processuais. Ultrapassada a preliminar de mérito, 

passo a analisar o mérito. 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. Atesto que apesar dos documentos 

carreados aos autos pela parte reclamada, esta, deixou de acostar cópia 

do contrato firmado entre as partes, sendo impossível receber as telas 

sistêmicas anexadas aos autos, vez que são provas unilaterais. Ademais 

disso, quanto à adução da reclamada de que não há que se falar em dano 

moral, vez que houve sim contratação de crédito, tendo havido 

inadimplemento, o que ensejou a negativação em questão, vejo que 

apenas há aduções, sem qualquer tipo de comprovação. Contudo, da 

simples ocorrência de falha por parte da ré não resulta o dever de 

indenizar. É necessária a ocorrência do dano. E no presente caso, não 

restou evidenciado qualquer dano de ordem moral, senão vejamos. Ora, a 

situação narrada não faz presumir a ocorrência de abalo emocional à 

parte autora, ainda que tenha lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, 

não há descrição do suposto constrangimento experimentado pelo 

consumidor. Houve, no máximo, um simples aborrecimento. Evidente o 

aborrecimento causado, mas não a ponto de configurar atentado a direito 

de personalidade da postulante, uma vez que não houve ofensas em 

público por parte da ré e nem ocasionou quaisquer outros prejuízos 

materiais significativos, não passando, assim, de mero incidente 

contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra da parte autora. 

Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em débitos 

preexistentes, sendo-lhe impossível conceder danos morais, conforme 

orienta a Sumula n. 385 do STJ. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN 

DE MORAES (Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos 

danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 
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humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). 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, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. 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, REJEITO a preliminar de mérito suscitada e, 

no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados 

na inicial, e, para tanto, DECLARO a inexistência do débito correspondente 

ao negócio jurídico em tela, bem como ORDENO a que a requerida retire o 

nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito no prazo de 

15 (quinze) dias, a contar da ciência da homologação desta. 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: 8016922-54.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDER CARLOS FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016922-54.2016.8.11.0028 REQUERENTE: EDER CARLOS FERNANDES 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE Vistos. A autora alega 

que seu nome fora protestado indevidamente pela parte adversa, uma vez 

que desconhece o débito objeto da lide. Em sua defesa, em síntese, a 

reclamada se isenta de responsabilidade, invocando que o autor pleiteia 

contra parte diversa da contratada, bem como postula a improcedência da 

ação. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. A análise do mérito está prejudicada, dada a inépcia da inicial. 

Com razão a preliminar aduzida pela reclamada, haja vista que a parte 

autora postula contra pessoa diversa da que lhe causou os danos 

supostamente relatados. Em verdade, restou demonstrado pelos 

documentos carreados pela parte adversa que está é totalmente ilegítima 

para figurar no polo passivo desta demanda, uma vez que é alheia aos 

fatos narrados pelo demandante. Dessa forma, acolho a preliminar de 

ilegitimidade passiva arguida pela reclamada, por se tratar de parte diversa 

e alheia aos fatos narrados. Por outro lado, deixo de ordenar a prévia 

intimação da parte autora nos termos do art. 317 do CPC, eis que 

necessária apenas quando possível a correção do vício. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil. 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: 8011065-27.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011065-27.2016.8.11.0028 REQUERENTE: ANA PAULA DE MORAES 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. DISPENSO o relatório a teor 

do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu 

conforme evento de Num. 9052245 a extinção/arquivamento do feito por 

não ter mais interesse em prosseguir com a demanda. 3. Desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do 

acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 

– FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Num. 

9052245 e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. 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: 8016485-13.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA ABREU DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8016485-13.2016.8.11.0028 REQUERENTE: NOEMIA ABREU DA SILVA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A 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. 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. 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. 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 do serviço, 

originariamente com a instituição bancaria Caixa Econômica Federal, o qual 

gerou o debito em debate, uma vez que se trata de dívida por 

inadimplemento. Nesse interim, verifico que não há nos autos prova da 

notificação da cessão de credito a parte devedora, conforme preconiza o 

art. 290 do CC, o que a torna ineficaz. Ora, a situação narrada não faz 

presumir a ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha 

lhe ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 
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de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em 

débito preexistente, sendo-lhe impossível conceder danos morais, 

conforme orienta a Sumula n. 385 do STJ, conforme se faz prova no 

extrato que segue anexo. Entretanto, ante a ausência de comprovação da 

notificação da reclamante quanto a cessão de crédito, o reconhecimento 

da inexistência de débito é medida que se impõe. 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, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 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, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, DECLARO a 

inexistência do débito correspondente ao negócio jurídico em tela, bem 

como ORDENO a que a requerida retire o nome da parte reclamante dos 

órgãos de restrição ao crédito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

ciência da homologação desta. 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: 8010647-89.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE ALVARENGA AMORIN (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010647-89.2016.8.11.0028 REQUERENTE: CATARINA DE ALVARENGA 

AMORIN REQUERIDO: VIVO S.A. 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. 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. Rejeito a preliminar de inépcia da 

inicial, uma vez que recebo o documento de comprovação de residência, 

ainda que em nome de outrem. Ultrapassada a preliminar, passo a analisar 

o mérito da demanda. 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. 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 dos serviços, os quais 

geraram os débitos, uma vez que a parte ré trouxe cópia da fatura em 

nome do promovente, bem como o demonstrativo de utilização da linha 

telefônica. Outro detalhe que chama atenção é que o reclamante realizou 

pagamentos, o que descaracteriza a fraude. 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. No que concerne a multiplicidade de ações idênticas, dado a 

improcedência da mesma, não cabe a este juízo manifestar-se pela 

demanda com captação ilícita, uma vez que os documentos acostados em 

desfavor do patrono da parte autora são de data muito anterior a este 

projeto de sentença. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do 

Código de Processo Civil, REJEITO a preliminar de mérito suscitada 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 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: 8011205-27.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

DALILA MONGE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (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 POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011205-27.2017.8.11.0028 REQUERENTE: DALILA MONGE DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 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 mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DIVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGENCIA, proposta por DALILA 

MONGE DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S.A). 

Narra a inicial que a parte requerente não possui qualquer relação jurídica 

com a requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, gerando a 

inserção no cadastro de inadimplentes referente ao débito de R$ 102,74 

do contrato 0230468246. Pleiteia a declaração da negativa de débito e a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral. 

No entanto, a parte requerida, em contestação logrou demonstrar a 

legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando provas robustas 

que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. A requerida 

desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos o copia do RG e 

CPF da requerente, Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, 

Contrato de Permanecia por Beneficio, ambos devidamente assinado e 

datado de 04/11/2014, referente a linha 65 9644-1275, com plano Vivo 

Controle Ilimitado. E as assinaturas constantes dos documentos carreados 

junto a contestação são visivelmente a mesma assinatura da requerente 

apresentado na procuração e no termo de audiência de conciliação. Não 

havendo a responsabilização de reparação em danos morais, já que 

houve a contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas 

forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos 

tendo em vista restou demonstrado a utilização dos serviços, a 

negativação foi lícita em razão da inadimplência das mensalidades do 

plano ora contratado. Em fase de impugnação a parte requerente alega 

Incompetência absoluta do Juizado Especial, em razão da necessidade de 

Pericia Grafotécnica já que a parte requerente afirma desconhecer a 

relação comercial com a requerida, ocorre que analisando detidamente as 
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provas carreadas aos autos, esta não deve prosperar. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio e 

copias do RG e CPF da requerente. Diante dos documentos juntados na 

inicial e na contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento 

trazido como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles 

assinados na inicial (procuração, declaração) e no termo de audiência, 

bem como os documentos pessoais RG e CPF são os mesmos, em nada 

se difere dos apresentados na inicial. Razão pela qual REJEITO a 

preliminar de perícia grafotécnica, suscitada pelo requerente. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDENCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC, para: 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: 8015293-45.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MULTI COMERCIO E REPRESENTACOES PARA MINERACAO E 

AGRICULTURA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA OAB - MT0021577A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEVAIR NERES DE ARRUDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8015293-45.2016.8.11.0028 REQUERENTE: MULTI COMERCIO E 

REPRESENTACOES PARA MINERACAO E AGRICULTURA LTDA - ME 

REQUERIDO: DEVAIR NERES DE ARRUDA VISTOS, Dispensado o relatório, 

na forma do art. 38 da Lei n.º 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. Passo a análise do mérito da demanda. Do Mérito 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, proposta por MULTI COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES PARA MINERAÇÃO E AGRICULTURA LTDA - ME em 

face da DEVAIR NERES DE ARRUDA. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credor do valor de R$ 239,28 (Duzentos e trinta e nove 

reais e vinte e oito centavo), oriundos de compras realizada pelo 

requerente em seu estabelecimento comercial, representado por nota de 

compra vencida desde 14/01/2013. Designada audiência de conciliação, 

restou prejudicada ante o não comparecimento da parte reclamada (Id 

8570071), regularmente citada e intimado para o ato via oficial de justiça 

(Id 8570065). Deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, REVEL. Nota-se nos autos que o requerido teve ciência da citação 

via oficial de justiça, para comparecer em audiência de conciliação, porém 

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: CONDENAR o 

requerido, ao pagamento no valor de 422,24 (quatrocentos e vinte e dois 

reais e vinte e quatro centavos) acrescido de juros de mora 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 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: 8010208-15.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

HIPOLITO NUNES RONDON (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:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010208-15.2015.8.11.0028 REQUERENTE: HIPOLITO NUNES RONDON 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. VISTO, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de Ação DECLARATÓRIA 

DE QUITAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM 

TUTELA ANTECIPADA, proposta por HIPÓLITO NUNES RONDON em face 

de RENOVA CAMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS. Nota-se que a 

requerida foi regularmente citada (Id 8494016), deixando de comparecer à 

sessão de conciliação e deixando de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. (Id 8493996) Logo, a procedência da 

pretensão contida na inicial, com o reconhecimento dos efeitos da revelia, 

é medida que se impõe, mormente porque não há documentos que 

demonstram a relação jurídica entre as partes. É cediço que a garantia da 

ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, 

faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela 

parte contrária. Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. 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 das partes, determinar as provas necessárias à 

instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 

protelatórias. Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados 

pela parte reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do 

contrário resultar da convicção do juiz. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte requerente. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a negativação é indevida, que 

desconhece qualquer relação com a empresa. Assim, alega como fato 

constitutivo do seu direito a ilegalidade da negativação e a parte requerida 

deixou de contestar e de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito. Ora, 

a parte requerida é responsável pela negativação indevida, mormente 

porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu 

sistema de cobrança. De outro lado, a parte requerida não trouxe elemento 

de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não 

demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e 

exigibilidade da dívida. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência 

do débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 
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indenização por dano moral. 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. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. 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 junto a parte requerida no valor de R$ 

544,48 (quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) 

– contrato 487091-1, inserida em 21/04/2015, por consequência 

DETERMINAR a exclusão do nome da requerente no cadastro restritivo de 

órgãos de proteção ao crédito. CONDENAR ao pagamento na quantia de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. 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: 8013826-94.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NICASSIO MANOEL DOS SANTOS DE JESUS (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: 

8013826-94.2017.8.11.0028 REQUERENTE: NICASSIO MANOEL DOS 

SANTOS DE JESUS 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: 8010967-76.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BATISTA FALCAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN JOSE DE ALMEIDA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT0020818A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010967-76.2015.8.11.0028 REQUERENTE: RONAN BATISTA FALCAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: LUAN JOSE DE ALMEIDA SANTOS Vistos. Trata-se 

de reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada a indenização por danos materiais em razão de acidente 

envolvendo seu veículo, sem que houvesse o custeio do mesmo pela 

parte reclamada. A parte reclamada, apresentou defesa alegando em 

preliminar a falta de interesse de agir e a inépcia da inicial e, no mérito, 

negou os fatos esposados pelo reclamante, realizando ainda pedido 

contraposto no valor de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois 

reais). O autor não apresentou impugnação. 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. Num primeiro momento atesto que a não apresentação de 

impugnação a contestação não traz prejuízo as partes, não ocasionando 

presunção de veracidade dos fatos contrapostos pela parte adversária, 

visto que somente preclui o direito da parte demandante em apresentar 

alguma prova que entende ser cabível após a defesa da parte ré, sendo 

julgado os autos da forma em que se encontra. Quanto as preliminares de 

falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial verifico que ambas 

preliminares suscitadas se confundem com o mérito da demanda, razão 

pela qual serão analisadas em momento oportuno. Vencida as preliminares 

suscitadas, passo a analisar o mérito da causa. A inteligência do art. 6º da 

Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. 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. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 121/391 

– apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). 

Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da 

parte reclamada a indenização por danos materiais, em razão de acidente 

envolvendo seu veículo com a motocicleta do réu. Arrazoa que ao tentar 

entrar em um residencial, com as setas de manobras devidamente ligadas 

para realizar a conversão a esquerda, foi abalroado na traseira de seu 

automóvel pela motocicleta do promovido. As provas trazidas aos autos 

foram: Orçamento relativo ao conserto do carro e da motocicleta, fotos 

dos danos ao automóvel, Boletim de Ocorrência relatando. Portanto, o 

episódio do acidente se tornou incontroverso. Assim, restou incontroverso 

que o autor e réu realizaram orçamento junto a terceiros, conforme 

colacionado aos autos, bem como o conserto de ambos os automóveis. A 

narrativa dos fatos, apesar de conter a negativa da parte ré quanto aos 

fatos narrados pela parte autora, é clara quanto a existência do acidente, 

porém verifico que a culpa pelo sinistro se deu imprudência exclusiva do 

promovido. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. 

PRESUNÇÃO DE CULPA. ONUS DE PROVAR A CULPA EXCLUSIVA DE 

QUEM FOI ATINGIDO É DAQUELE CONDUTOR CONTRA O QUAL MILITA A 

PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. PROVA NÃO REALIZADA. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006983183, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado 

em 31/08/2017) APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DESNECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS. PRESUNÇÃO DE CULPA 

DAQUELE QUE COLIDE POR TRÁS NÃO ELIDIDA. 1. Responsabilidade civil: 

é incontroverso que o motorista codemandado colidiu na parte traseira do 

veículo segurado pela companhia, ao frear. Nesses termos, destaca-se 

que é cediço que há presunção de culpa daquele que colide na parte 

traseira, seja por não guardar a distância regulamentar, seja por não 
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observar a velocidade permitida. Ademais, ainda que tenha ocorrido 

parada a fim de evitar colisão com os demais veículos que transitavam 

pela via, tal fato não se revela como motivo bastante para elidir a 

responsabilidade do réu, porquanto, se a requerente logrou êxito ao 

realizar a conduta referida, vale dizer, não provocou qualquer acidente, 

também era possível ao réu fazê-lo, caso estivesse agindo em 

consonância com as disposições presentes no CTB. Dessa forma se 

entende que não restou elidida a presunção de culpa existente em 

desfavor do condutor corréu. 2. Danos materiais: desnecessária a 

apresentação, pela parte autora, de três orçamentos referentes aos 

danos decorrentes do sinistro, uma vez que não há disposição legal neste 

sentido. No caso concreto, os valores referentes ao conserto do veículo 

se revelam idôneos, porquanto derivados de orçamento produzido por 

concessionária autorizada. Desse modo, entende-se que não há indício de 

que os referidos montantes estariam em valores desarrazoados. Ou seja, 

os documentos apresentados nos autos dispõem de validade bastante 

para mensurar o montante indenizatório a título da referida rubrica, razão 

pela qual o valor arbitrado na sentença não comporta redução. Recurso 

de apelação desprovido. (Apelação Cível Nº 70074675455, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto 

Guaspari Sudbrack, Julgado em 31/08/2017). AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Acidente de 

trânsito. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. 

Aquele que sofreu a batida na traseira de seu veículo tem em seu favor a 

presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do 

dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do 

Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que 

consignou a falta de atenção do motorista da insurgente. Impossibilidade 

de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da 

Súmula 7/STJ. 2. A alegada afronta ao art. 20, § 4º, do CPC, veiculada nas 

razões do recurso especial, não pode ser apreciada nesta instância 

extraordinária no presente caso, tendo em vista que incide, na espécie, o 

Enunciado n. 282, da Súmula do STF, ante a ausência de 

prequestionamento, porquanto não teve o competente juízo de valor 

aferido, nem interpretada ou a sua aplicabilidade afastada ao caso 

concreto pelo Tribunal de origem. 3. Agravo regimental desprovido. STJ - 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no 

AREsp 572430 SP 2014/0193493-0 (STJ) Data de publicação: 23/04/2015. 

A parte autora aponta como danos materiais sofridos o valor de R$ 

1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Nesse 

dedilhar, mostra-se plausível que a parte reclamada arque com os 

prejuízos causados ao veículo do autor, o que, ao meu ver tonar-se 

necessário o pagamento de R$ 1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco 

reais e dois centavos), a título de danos materiais em razão do conserto 

do bem. A parte ré, em pedido contraposto, aponta como danos sofridos o 

valor de R$ 1.252,00 (mil duzentos e cinquenta e dois reais). Contudo, 

ressalto que o valor mencionado pela parte ré abarca tanto o conserto de 

sua motocicleta como também gastos com remédio para 

depressão/ansiedade. Ora, somente o acidente em si, não tem o condão 

de provar a correlação do uso de medicamentos, conforme aduz o 

promovido, por isso, forçoso acatar o valor de R$ 432,00 (quatrocentos e 

trinta e dois reais). Outrossim, aplicando a culpa exclusiva para o dano 

percebido pelo autor, não pode o mesmo arcar com os danos aferidos ao 

bem do reclamado, portanto, o pedido contraposto não merece ser 

provido. Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro 

no art. 487, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

julgo PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, para tanto, 

CONDENO a parte reclamada a pagar à parte reclamante, já promovido o 

abate, o valor de R$ 1.775,02 (mil setecentos e setenta e cinco reais e 

dois centavos), a título de indenização por danos materiais, acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do acidente sofrido 

e correção monetária a partir da citação válida, bem como julgo 

IMROCEDENTE o pedido contraposto realizado em contestação. 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: 8013803-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GUALBERTO DOS SANTOS (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8013803-51.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JOAO GUALBERTO DOS 

SANTOS 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: 8010348-15.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO TIGRAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010348-15.2016.8.11.0028 REQUERENTE: SUPERMERCADO TIGRAO 

LTDA - EPP REQUERIDO: TERRA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - ME 

VISTOS, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 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. Passo a análise do 

mérito da demanda. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA, 

proposta por SUPERMERCADOR TIGRÃO LTDA - ME) em face da TERRA 

TRASPORTADORA E LOCAÇÕES LTDA - ME. Em síntese, sustenta a parte 

requerente que é credor do valor de R$ 17.039,91 (dezessete mil e trinta e 

nove reais e noventa e um centavos), oriundos de compras realizados 

pelo requerente em seu estabelecimento comercial, pagas com três 

cheques que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Designada 

audiência de conciliação, restou prejudicada ante o não comparecimento 

da parte reclamada (Id 8512392), regularmente citada e intimado para o ato 

via oficial de justiça (Id 8512387). Deixou de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, REVEL. Nota-se nos autos que o requerido 

teve ciência da citação via oficial de justiça, para comparecer em 

audiência de conciliação, porém negou-se a assinar o documento. 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 
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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: CONDENAR o 

requerido, ao pagamento no valor de 17.039,91 (dezessete mil e trinta e 

nove reais e noventa e um centavos), acrescido de juros de mora 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC a partir da a partir da citação válida. 

Por consequência EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito. 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: 8013708-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DA SILVA MACIEL (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: 

8013708-21.2017.8.11.0028 REQUERENTE: JULIANO DA SILVA MACIEL 

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: 8013709-06.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELE DOS SANTOS E 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: 

8013709-06.2017.8.11.0028 REQUERENTE: RONIELE DOS SANTOS E 

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: 8010221-77.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ONOFRE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT0012003A-O (ADVOGADO)

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA OAB - MT10229/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: 

8010221-77.2016.8.11.0028 REQUERENTE: BENEDITO ONOFRE DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por BENEDITO ONOFRE DE 

ARRUDA em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Narra a parte requerente que no ano de 2014, nos dias 07 e 

08 de maio, houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica por 

mais de 30 horas, o qual teria gerado prejuízos de ordem extrapatrimonial 

passíveis indenização por dano moral. Analisando a preliminar de Carência 

de Ação – Ilegitimidade Ad Causam ativa: A parte requerida suscita a 

preliminar de ilegitimidade ativa da parte postulante, que pleiteia em seu 

nome direito alheio, tentando induzir este juízo a erro. A requerida traz 

provas em sua contestação, um relatório demonstrando que no período de 

09/2014 a 08/2015 o titular da UC era DÉBORA RAQUEL CARVALHO. 

Corroborando com a afirmação, nota-se que o requerente apresentou na 

inicial uma fatura de energia do mês de Dez/2015. Razão pela qual a 

presente demanda deve ser extinta por ilegitimidade ativa ad causam, 

tendo em vista que, a requerente não era a titular da Unidade Consumidora 

- UC na época do evento danoso – APAGÃO. O artigo 6º do Código de 

Processo Civil – CPC estabelece que ninguém poderá pleitear em nome 

próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é o caso. 

Razão pela qual acolho a preliminar, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad 

causam. ANTE O EXPOSTO, opino pela extinção do feito sem julgamento 

do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, com fulcro no artigo 485, VI, 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 a apreciação 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: 8011006-05.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA LUISA DE SOUZA (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:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (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: 

8011006-05.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ADRIANA LUISA DE SOUZA 

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. 
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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: 8010745-40.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO FRANCISCO DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8010745-40.2017.8.11.0028 REQUERENTE: GONCALO FRANCISCO DE 

AMORIM 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: 8013887-52.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0013887-91.2017.811.0028 Polo 

Ativo: ELIZABETE LEMES DO ESPIRITO SANTO Polo Passivo: CLARO S.A. 

Vistos, Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por 

Danos Morais com Tutela de Urgência proposta por ELIZABETE LEMES DO 

ESPIRITO SANTO em face do CLARO S.A. Sustenta que jamais firmou 

qualquer contrato com a reclamada que pudesse originar débitos e ensejar 

a negativação do seu nome, fato que requer em sede de tutela antecipada, 

a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 ? Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 ? 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 ? Após as 

providências, CITE-SE o Requerido a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, o Requerido tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? 

Concedo os benefícios da justiça gratuita. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011097-95.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA OAB - MT0009364A (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)

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Numero do Processo: 

8011097-95.2017.8.11.0028 REQUERENTE: LUIZA MARINA 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: 8011009-57.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA COSTA MARQUES (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:

EDYEN VALENTE CALEPIS OAB - MS8767 (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: 

8011009-57.2017.8.11.0028 REQUERENTE: ROSA COSTA MARQUES 

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: 8013880-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:
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JOCILMA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO POCONÉ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ AVENIDA DOM AQUINO, 372, 

CENTRO - POCONÉ Numero do Processo: 0013880-02.2017.811.0028 Polo 

Ativo: JOCILMA PEREIRA DA SILVA Polo Passivo: FIDC IPANEMA II Vistos, 

Trata-se de Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos 

Morais com Tutela de Urgência proposta por JOCILMA PEREIRA DA SILVA, 

em face da FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II. Sustenta que jamais firmou contrato 

com a reclamada, consquentemente a negativação do seu nome ocorre 

ude maneira indevida, fato que requer em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

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

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 ? Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 

a parte reclamada proceda a exclusão do nome da reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 ? 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 ? Após as 

providências, CITE-SE o Requerido a respeito da presente ação, bem como 

a intime para participar da audiência conciliatória sob pena de revelia. 

Caso não haja acordo, o Requerido tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar 

da audiência, para apresentar sua contestação, sob pena de revelia. 4 ? 

Concedo os benefícios da justiça gratuita. 5 ? INVERTO o ônus da prova 

com base no art. 6º, VIII, do CDC. Intimem-se. Cumpra-se. Kátia Rodrigues 

Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-41.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIARA FERNANDA CARNEIRO OAB - MT0020371A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 9 de abril de 2018 as 16:20h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 013/2018 - DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mat o Grosso, e uso de 

suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

NOMEAR o Sr. ÍTALO REGIS DE AMORIM FREITAS, brasileiro, portador do 

RG n°. 2380055 SSP/PB e CPF: 038.154.904-64, para exercer o cargo de 

Assessor de Gabinete I da Terceira Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VI, com efeitos a partir da assinatura do termo de 

posse e exercício.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte - MT, 27 de fevereiro de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

 PORTARIA N. 012/2018-DF

 O Doutor Daniel de Sousa Campos, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto Alegre do Norte, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

EXONERAR o Sr. ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS, brasileiro, portador 

do RG n°. 2380055 SSP/PB e CPF: 038.154.904-64 do cargo de Assessor 

de Gabinete II do Gabinete da Segunda Vara desta Comarca - Grupo 

Operacional PDA - CNE - VII, com efeitos a partir de 01 de março de 2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto Alegre do Norte/MT, 27 de fevereiro de 2018

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25689 Nr: 755-62.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YVAdMrpÉAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABRAHÃO SERPA DE MEIRA, Rg: 

2004817-3, Filiação: Vicente Serpa de Meira e Eva Maria Carvalho, data de 

nascimento: 26/07/1988, brasileiro(a), natural de Joinville-SC, solteiro(a), 

serviços gerais, Telefone 84418818. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 8.086,99 (Oito mil e oitenta e seis 

reais e noventa e nove centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: O valor da pensão alimentícia devida peloexecutado em 

favor da filha/exequente fora fixada no bojoda ação de alimentos 

manejada nesta comarca, cujo códigoapolo é 23664, no montante de 

50,76% (cinquenta pontosetenta e seis por cento) do o salário mínimo 

vigente nopaís, mais 50% (cinquenta por cento) das despesasmédicas, 

escolares e hospitalares. No entanto, o executado frequentementedeixa 

de cumprir sua obrigação e não colabora com osustento da filha desde 

abril de 2015. Sendo assim, não restando alternativa, a representante da 

exequente vê-se obrigada a recorrer ao Judiciário para garantir o 

cumprimento da determinação judicial, almejando o pagamento do atual 

débito alimentar.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos.Conforme se depreende da leitura 

minuciosa dos autos, verifico que as várias tentativas de citação da parte 

executada não obtiveram êxito. Em razão disto, entendo que estão 

presentes os requisitos autorizadores da citação por edital, nos termos do 

art. 257 do Código de Processo Civil. Deste modo, DEFIRO a citação por 

edital em nome da parte executada, com prazo de 30 (trinta) dias.Após o 

esgotamento do prazo do edital sem que o executado responda a ação, ou 

sem comparecer ao processo, voltem-me os autos conclusos para 
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nomeação de curador especial para patrocínio dos interesses da parte 

executada.Ciência ao MPE.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vânia Cristina Machado 

Blau, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Porto dos Gaúchos, 27 de fevereiro de 2018

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37035 Nr: 940-77.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Vinicius Garcia Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14724/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 37035

 Vistos em Correição, etc.

Dê-se vista dos autos à defesa do reeducando Vinícius Marques Garcia 

para que diga, no prazo de 05 (cinco) dias, se tem interesse no 

prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação nos autos, certifique-se e 

tornem-me conclusos para deliberação.

Às providências, expedindo-se com eficiência o necessário.

São Félix do Araguaia - MT, 29/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133947 Nr: 772-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Manica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filenon Soares Lima, Nilson Muller, Ilóide 

Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:227716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5.341, César Augusto da Silva Serrano - OAB:5341, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Jeysson Ferreira Almeida - 

OAB:23500/O, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1938-A, Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7.443, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, a fim de que se efetive o cumprimento do 

Contramandado ora expedido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32669 Nr: 1345-84.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvina Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciliane Guerra da Silva - 

OAB:15011-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

GABINETE DA 2.ª VARA

Vistos em correição.

 INTIMEM-SE as partes para informaram, no prazo de 10 (dez) dias, se 

pretendem produzir outras provas, caso entendam cabível ao julgamento 

da causa, justificando sua necessidade, sob pena de preclusão.

 Caso tenham interesse na produção de prova oral, que apresentem o rol 

de testemunhas no mesmo prazo.

 Consigne-se que, em não havendo manifestação das partes a respeito, 

entender-se-á que não há interesse na produção de quaisquer outras 

provas além das que já figuram nos autos.

 Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos conclusos para 

deliberação.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Às providências.

Ribeirão Cascalheira/MT, 26 de janeiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

 Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32809 Nr: 1501-72.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Guida Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID N.º 32809

Vistos em correição, etc.

Ante a petição de fls. 107/108, intime-se a parte Requerida para 

manifestar e/ou apresentar contestação, no prazo legal.

Com o retorno, intime-se o Requerente para se manifestar e/ou impugnar 

eventual contestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

São Félix do Araguaia - MT, 29 de janeiro de 2018.

JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20816 Nr: 1719-37.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eber Tirawa Masion Karajá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dhiego Tavares de Souza - 

OAB:23625/O

 Autos ID N.º 20816Vistos em Correição, etc. [...]entendo que, neste 

momento, a pena deve ser cumprida nesta Comarca pelo Reeducando, 

mediante as seguintes condições:1) O Reeducando deverá frequentar 

curso ou exercer outra atividade autorizada e lícita durante o período 

diurno, permanecendo recolhido em sua residência durante o período 

noturno, ou seja, das 18h às 06h de segunda a sexta-feira e integralmente 

nos finais de semana e feriados (horário local);2) O Reeducando deverá 

comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;3) O 

Reeducando não poderá frequentar lugares com aglomerações de 

pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar 

bares, sinucas, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla 

difusão de bebidas alcoólicas;4) O Reeducando não poderá se envolver 

em novos delitos, badernas, brigas ou arruaças;5) O Reeducando não 
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poderá ausentar-se desta Comarca sem prévia autorização deste Juízo;6) 

O Reeducando não poderá ingerir bebida alcoólica, bem como usar 

substância entorpecente. Por fim, DEVERÁ o Senhor Oficial quando do 

cumprimento desta decisão, advertir o Reeducando das condições acima 

impostas e das regras pertinentes ao REGIME SEMIABERTO, DEVENDO 

advertir, ainda, que o não cumprimento do que foi estabelecido poderá 

acarretar, liminarmente, em regressão do regime de cumprimento de pena 

e retorno ao regime fechado, entregando-lhe uma cópia deste “decisum”. 

Expeça-se o necessário para o cumprimento da progressão de regime em 

benefício do Reeducando, nos termos da presente decisão, com as 

formalidades legais.Às providências.Intime-se. Cientifique-se o 

“Parquet”.São Felix do Araguaia/MT, 29 de janeiro de 2018.JANAÍNA 

CRISTINA DE ALMEIDAJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32500 Nr: 1156-09.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Contabilidade de Mato 

Grosso-CRC/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joyce Vicentini Rodrigues - 

OAB:14.320-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: ____

Vistos em Correição, etc.

Ante a petição retro, defiro o pedido de realização de bloqueio on-line via 

BACENJUD em face da parte executada (Pessoa Física e/ou Jurídica), cujo 

resultado seguirá anexo a este.

Às providências, em gabinete.

Após, nova vista ao Exequente.

São Félix do Araguaia - MT, 22/01/2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44898 Nr: 1377-50.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Pereira da Silva, Marcos Paulo Rodrigues 

de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Caetano de Brito - 

OAB:16.581

 Autos ID N.° 44898.

 Vistos.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, uma vez que o 

Magistrado titular da Vara encontra-se regularmente afastado, redesigno a 

presente oralidade para o dia 12/04/2018 às 15:00min (Horário Oficial do 

Estado).

 Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências

De Porto Alegre do Norte – MT para São Félix do Araguaia/MT, 14 de junho 

de 2017.

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 139126 Nr: 1898-24.2017.811.0017

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Cortina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 139126

 Sentença

 Vistos em Correição, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão de veículo oferecido como 

garantia em alienação fiduciária.

 Pelo extraído dos autos (fls.21/22), o Requerente informa que as partes 

compuseram amigavelmente, tendo a Requerida quitada sua obrigação 

referente ao bem objeto desta lide, ou seja, satisfez integralmente o 

pagamento contido no contrato objurgado.

 Assim, a parte autora manifestou o seu desinteresse no prosseguimento 

do feito, diante da quitação integral do débito pela requerida.

 Portanto, o acolhimento do pedido de desistência é medida que se impõe.

 Dispositivo

 Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

pedido de desistência da ação e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Proceda às eventuais baixas de restrições do veículo, com a imediata 

devolução do mandado de busca e apreensão.

Paga as custas, fica autorizado o desentranhamento dos documentos e 

remetam-se na sequência os autos ao arquivo com as cautelas de praxe, 

procedendo-se às baixas de estilo.

P. R. I. Cumpra-se.

 São Félix do Araguaia - MT, 26 de fevereiro de 2018.

Janaína Cristina de Almeida

Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142243 Nr: 283-62.2018.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vando França Feitosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 Por fim, necessário se faz mencionar que o crime perpetrado pelo 

denunciado é de natureza hedionda, aliado ao fato de que a lesão 

provocada na vítima poderia ter atingido órgão vital de seu corpo, podendo 

ter levado a vítima a óbito, se assim acontecesse.Portanto, os argumentos 

apresentados pela Defesa não afastaram o aspecto cautelar e provisório 

da prisão preventiva. Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em 

consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação 

da prisão preventiva do Réu Vando França Feitosa, devendo permanecer 

na modalidade de prisão em que se encontra, conforme decisão já 

proferida às fls. 73/74.Ademais, cumpra-se integralmente o já determinado 

às fls. 80.Intime-se a Defesa técnica.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário. Às providências. São Félix do Araguaia - MT, 27 de Fevereiro 

de 2018.Janaína Cristina de AlmeidaJuíza Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137196 Nr: 615-63.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 59/60, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 13:00 horas-MT. Assim, que 

sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 43213 Nr: 389-29.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ruti Rainha Laboratório de Análises Clínicas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Novo Santo Antonio - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emília Borges de Sá - 

OAB:22134-B

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na 

inicial, extinguindo o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para o fito específico de condenar o 

Município de Novo Santo Antônio/MT a pagar em favor de Ruti Rainha 

Laboratório de Análises Clínicas Ltda a quantia de R$ 29.667,92 (vinte e 

nove mil seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos), 

acrescida de juros e correção monetária segundo os índices oficiais de 

remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, nos termos do 

artigo 1.º- F da Lei n.º 9.494/97, a partir do termo final do contrato 

(23/12/2012).Como a parte autora decaiu em parte mínima do pedido, 

condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

bem como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da condenação, atento às diretrizes traçadas pelo artigo 85, § 2º, 

e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, com baixas e anotações necessárias.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31461 Nr: 60-56.2011.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Evangelista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por invalidez ao autor MANOEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA, em 

consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Para isso: 

CONDENO o requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por invalidez ao autor, no valor de 01 

(um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, desde 

a cessação do auxilio doença (11/12/2010 – fls. 43).Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento 

de referido comando. Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a 

lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo). ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC.

Comarca de Rio Branco

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010313-80.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO OAB - MT0021711A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, (60 (sessenta) dias), para a parte 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o pagamento do valor da 

Requisição de Pequeno Valor. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010353-62.2016.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO Certidão de Decurso de Prazo 

Certifico que decorreu o prazo legal, (60 (sessenta) dias), para a parte 

requerida ESTADO DE MATO GROSSO, efetuar o pagamento do valor da 

Requisição de Pequeno Valor. MARCIA KUSTHER PREISIGKE Gestor(a) 

Judiciário(a) 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

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 20942 Nr: 217-86.2008.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCTdS(, EJT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA ANTUNES GOMES - 

OAB:12588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Vistos.

Nos termos do art. 528 do NCPC, intime-se o devedor para, em 03 (três) 

dias, pagar o débito alimentar, provar que já o fez, ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo.

Caso o executado, no prazo referido, não efetue o pagamento, não prove 

que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de 

efetua-lo, determino que seja protestado o pronunciamento judicial.

Após devolva-me concluso para análise quanto o pedido de prisão civil, 

nos termos do § 3º do Art. 528 do NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 78521 Nr: 4267-43.2017.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINA POMBAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a decisão de Ref. 12, proferida na data 
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de 22/02/2018, neste feito, fica designada audiência de Conciliação a 

realizar-se nesta Comarca, sito a Avenida Otávio Costa s/n, Bairro Santo 

Antonio ao lado Prefeitura Municipal, no dia 17 DE ABRIL DE 2018, às 

14:00 horas, nos autos acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 50667 Nr: 594-18.2012.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Udirlea Oliveira Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos 

morais movida por UDIRLEA OLIVEIRA FREITAS em desfavor do MUNICÍPIO 

DE ROSÁRIO OESTE, e o faço para condenar o réu ao pagamento de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), a título de compensação pelos danos morais 

experimentados pela autora, sobre o qual deverá incidir correção 

monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o 

IPCA-E/IBGE, bem como juros de mora, desde o evento danoso, no caso a 

dispensa indevida, no percentual de 1% ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 

161, § 1°, CTN). Por consequência, extingo o processo com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 487, I e 490 do Código de Processo Civil....

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000075-16.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (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 20 de JUNHO de 2018, às 

16:00Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-98.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE NUNES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

16:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000077-83.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

DAGLORIA MARIA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

17:00Hras, para realização de audiência de conciliação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000078-68.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUDOXIA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Arthur Moreira 

Pedreira de Albuquerque designa o dia 20 de JUNHO de 2018, às 

17:30Hras, para realização de audiência de conciliação.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 71169 Nr: 390-95.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdizar Paula de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. DIANTE DO EXPOSTO, acolho a cota ministerial de fls.29/32 e desta 

feita, nos termos do art. 28 1ª parte, do Código de Processo Penal, 

determino o arquivamento dos autos com relação ao delito imputado a 

Valdizar Paula de Andrade em face da atipicidade da conduta. II. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.III. Certifique-se o transito em julgado, 

após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.IV. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-58.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

CLARINDA DO BOM DESPACHO ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000716-72.2017.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES MOREIRA SERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000753-36.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELEY DE AMORIM (AUTOR)

BENEDITA DORMETILIA DE OLIVEIRA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VARGAS (RÉU)

NEWTON ROBERTO FONSECA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER DESPACHO Numero 

do Processo: 1000753-36.2016.8.11.0053 AUTOR: BENEDITA DORMETILIA 

DE OLIVEIRA AMORIM, JOSELEY DE AMORIM RÉU: NEWTON ROBERTO 

FONSECA, LUIZ HENRIQUE VARGAS Vistos etc. INTIME-SE o executado a 

pagar o valor a que foi condenado, devidamente corrigido, no prazo de 

quinze dias, pena de multa de 10% (dez por cento), à luz do art. 523, §1º 

do CPC. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000036-53.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria de audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000073-80.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria da audiencia designada nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 27 de fevereiro de 2018 ALBERTO DIAS DE A CAVALCANTE 

Gestor(a) Judiciário(a)

Comarca de Sapezal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000057-51.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE SILVA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para Data: 10/04/2018 Hora: 13:00, na 

sede do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000058-36.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

Audiência de Conciliação designada para 16/04/2018 13:00 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-21.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DILMA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 16/04/2018 13:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000100-22.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CRISANE APARECIDA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA DATA S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para a data: 16/04/2018 Hora: 14:40 

na sede do Juizado Especial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-06.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação na sala do Juizado Especial na Data: 16/04/2018 

Hora: 13:40 h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-88.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

NILSO VIEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 16/04/2018 às 14:00 horas na 

sala do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000062-73.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDA DE BARROS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para 16/04/2018 às 14:20 na sala do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL.

Comarca de Tabaporã

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010159-33.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VIEIRA DA SILVA (REQUERIDO)
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Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo a necessidade de 

dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...)” Até mesmo porque, quando intimadas as 

partes para comparecimento em audiência de instrução, bem como, para 

apresentarem rol de testemunhas, estes quedaram-se inertes, sequer 

comparecendo na solenidade, oportunidade em que foi declarada a 

preclusão do direito de produzir outras provas. Apenas para melhor 

elucidar os fatos litigados, cuida-se de reclamação, proposta por Joaquim 

Jose da Silva em face de Maria Vieira da Silva, ao argumento que realizou 

pedido de abertura de inventário dos bens deixados pelo de cujus Cleuza 

Aparecida da Silva, em favor dos menores Jessica Aparecida da Silva e 

Angenilson Vieira da Silva, e foi nomeada inventariante do espólio. 

Sustenta que na data de 09/07/2014 a reclamada, na qualidade de avó 

paterna dos menores, compareceu perante a Promotoria de Justiça desta 

Comarca, ocasião em que lhe imputou falsamente ter vendido o bem a ser 

inventariado, bem como, ter se apropriado do valor em detrimento dos 

herdeiros. Relata o requerente que o bem foi vendido pela própria de 

cujus, antes do seu falecimento, e lhe coube apenas proceder à 

assinatura da escritura de compra e venda, motivo pelo qual, requer a 

condenação da reclamada ao pagamento de indenização a título de danos 

morais, em razão de suposta denunciação caluniosa. Nesta senda, após 

análise do Termo de Declarações prestadas pela reclamada na Promotoria 

de Justiça desta Comarca, o qual se encontra anexado à exordial, 

verifica-se que melhor sorte não assiste ao reclamante, vez que, este não 

comprovou nenhum fato constitutivo de seu direito, não comprovando a 

alegada calúnia, sendo que, em suas declarações, a reclamada em 

momento algum imputou ao reclamante a prática de delito. Nem mesmo se 

verifica, na hipótese, que a reclamada tenha difamado perante a 

sociedade, ao contrário, a reclamada procurou órgão competente para 

prestar suas declarações e obter esclarecimentos, demonstrando que em 

momento algum tinha interesse de ofender o reclamante, buscava apenas 

resguardar os direitos de seus netos. Desse modo, o reclamante não 

logrou êxito em comprovar que a postura da reclamada lhe ofendeu a 

ponto de ensejar indenização moral, não havendo provas de fato 

constitutivo do seu direito, tal como dispõe o artigo 333, inciso I, do Código 

de Processo Civil: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto 

ao fato constitutivo do seu direito;” A declaração prestada perante o MPE, 

possui conteúdo indene de resultar danos ao reclamante, na medida em 

que a reclamada apenas narra que: “(...)achou estranho o fato de Joaquim 

não ter partilhado o valor do sítio entre seus netos Angenilson e Jéssica, 

razão pela qual procurou esta Promotoria de Justiça para saber do 

andamento do processo de inventário; Que quando conversou com 

Joaquim, por telefone, este informou à Declarante, que o processo estava 

nas mãos do advogado; Que não tem certeza se o sítio foi vendido para 

Claudemir, “Claudinho” ou para o “Percival”, Que tomou conhecimento que 

Joaquim vendeu o sítio e dividiu o dinheiro entre os filhos dele.” A 

reclamada apenas externou o fato que estava achando “estranho”, como 

ela própria define em sua declaração, e por isso, procurou o MPE para 

obter maiores dados da transação, em defesa dos menores, sem qualquer 

comprovação de que pretendia atingir a honra ou reputação do 

reclamante, Logo, não há como acolher a pretensão autoral, na esteira da 

correta distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC/, 

vez que, incumbia ao requerente produzir provas contundentes do direito 

vindicado. “Ex positis”, com fulcro no artigo 373, I, c/c art. 487, I, ambos do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de 

condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com a devida baixa no Cartório Distribuidor. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-04.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FABIANO FRANCOLINO DA SILVA (REQUERENTE)

PATRICIA DA SILVA FRANCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERESA MARTINA TORRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras provas, 

mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso requeiram a 

produção de prova oral, sendo no máximo três para cada parte, 

consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, informando se 

estas comparecerão independente de intimação, ou requerendo, se for o 

caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a advertência de que o 

decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a PRECLUSÃO do direito 

vindicado pela parte que se quedou inerte. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010078-50.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVAL REGINALDO JORGE (REQUERENTE)

CELSO CORREIA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FRANCISCO NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras provas, 

mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso requeiram a 

produção de prova oral, sendo no máximo três para cada parte, 

consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, informando se 

estas comparecerão independente de intimação, ou requerendo, se for o 

caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a advertência de que o 

decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a PRECLUSÃO do direito 

vindicado pela parte que se quedou inerte. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010158-48.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CASTELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. I - Tendo em vista que a parte requerida foi devidamente 

intimada e nada manifestou, consoante certificado em Id n.º 11441016, 

nos termos do art. 329, II, do CPC, ACOLHO a emenda da inicial juntada 

pela requerente em Id n.º 10839537, pela qual a requerente alterou o 

pedido formulado na exordial; II - Sendo assim, INTIME-SE a requerida para, 

querendo, contestar o pedido da autora ou, ratificar a contestação outrora 

apresentada, isto no prazo de 05 (cinco) dias; III - Uma vez contestado o 

pedido, intime-se a parte requerente para, querendo, em mesmo prazo 

apresentar impugnação. Caso contrário, não aportando contestação, 

certifique-se e tornem os autos conclusos para julgamento em localizador 

próprio. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-49.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CHICONI SEGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOREL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)
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Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras provas, 

mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso requeiram a 

produção de prova oral, sendo no máximo três para cada parte, 

consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, informando se 

estas comparecerão independente de intimação, ou requerendo, se for o 

caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a advertência de que o 

decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a PRECLUSÃO do direito 

vindicado pela parte que se quedou inerte. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-48.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Eliseu da silva Batista (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS OAB - MT0005802A (ADVOGADO)

 

Vistos etc. I - INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, informem nos autos se pretendem produzir outras provas, 

mormente declinando o respectivo rol de testemunhas, caso requeiram a 

produção de prova oral, sendo no máximo três para cada parte, 

consoante disposto no art. 34 da Lei n.º 9.099/95, e ainda, informando se 

estas comparecerão independente de intimação, ou requerendo, se for o 

caso, intimação do juízo; II - Consigne-se, desde já, a advertência de que o 

decurso “in albis” do prazo fixado, acarretará a PRECLUSÃO do direito 

vindicado pela parte que se quedou inerte. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-43.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON GEFERSON GONZALES (REQUERENTE)

KAMILA GRAZIELLE BAESSO AUGUSTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Tendo em vista que há uma relação contratual de aluguel 

residencial entre a parte autora e este magistrado, recaindo na hipótese 

do artigo 145, III, do Código de Processo Civil, RECONHEÇO a SUSPEIÇÃO, 

via de consequência, susto a marcha processual da presente ação e 

determino à Secretaria que encaminhe estes autos ao meu substituto legal, 

devendo as partes ser intimadas anteriormente à remessa. Às 

providências. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010120-36.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO VAGNER PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

ANA CLAUDIA TEIXEIRA BORGES OAB - MT0011471S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS DUFFECK (REQUERIDO)

VOLMIR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DONISETE PABLO SOUZA OAB - MT0015083A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010091-49.2017.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ADRIANA DA SILVA BONTEMPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS OAB - MT0021081A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão da disposição contida no artigo 

38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em 

apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos 

termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;(...)” Apenas para 

melhor elucidar os fatos litigados, verifico que, cuida-se de reclamação, 

em que a autora alega, em síntese, que no dia 12/12/2016 esteve no 

estabelecimento comercial da requerida, fazendo compras. Relata a 

requerente que ao retornar para seu veículo, ao final das compras, notou 

que sua bolsa que estava dentro de uma caixa térmica que se encontrava 

na carroceria de seu veículo foi furtada. Informa que na sua bolsa 

estavam quatro frascos de perfumes, um brinco e uma pulseira de ouro, 

várias peças de roupas, além de documentos pessoais de seu filho e dois 

cartões. Por fim, verbera que procurou a requerida, que na pessoa de seu 

gerente comunicou que não poderia se responsabilizar pelo ocorrido. 

Motivo pelo qual pugna pela procedência da demanda, para que o 

requerido seja compelido ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos 

materiais, e R$20.000,00 por danos morais. De outro lado, a parte 

requerida aduz que não possui total controle sobre os objetos furtados, os 

quais são pessoais e deveriam ter ficado sob a guarda e cuidado da 

requerente, insurge-se, ainda, quanto ao valor dos danos materiais, 

afirmando que a autora não comprovou suas alegações. Nesta senda, 

verifica-se que melhor sorte não assiste à reclamante, vez que, este não 

comprovou nenhum fato constitutivo de seu direito, carreando aos autos 

documento inábil para comprovar o furto dos objetos listados na exordial. 

O artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 373. 

O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 

direito;” Cabia a reclamante produzir ao menos início de prova material 

para fins de indicar o prejuízo material que pretende ser ressarcida, 

porém, não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Nesse sentido: 

INDENIZAÇÃO. FURTO DE OBJETOS DO INTERIOR DE VEÍCULO. 

ESTACIONAMENTO EM SUPERMERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA PROPRIEDADE E VALOR DOS OBJETOS SUPOSTAMENTE FURTADOS. 

1. Não é possível a aplicação da teoria da redução do módulo da prova 

para presumir existentes no interior do veículo objetos, bem assim o seu 

valor, circunstâncias que dependem de prova, a encargo daquele que 

propõe a demanda indenizatória. 2. Caso em que não se desincumbiu o 

autor de comprovar o fato constitutivo do seu direito, desatendendo ao 

que dispõe o artigo 333, I, do Código de Processo Civil. 3. Sentença 

reformada, para julgar improcedente a ação. RECURSO PROVIDO. 

(Recurso Cível Nº 71004384152, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 23/07/2013) 

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004384152 RS, Relator: Fernanda Carravetta 

Vilande, Data de Julgamento: 23/07/2013, Primeira Turma Recursal Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/07/2013) A versão da 

autora não se mostra plausível, eis que, confiou em deixar na carroceria 

de seu veículo, totalmente desprotegido, bolsa com objetos pessoais de 

importante valor, além de cartão bancário e documentos pessoais. Vê-se 

que nem mesmo no Boletim de Ocorrência em que se noticiou o furto foi 

indicado que a autora suportou prejuízo com os objetos descritos nos 

autos, não constando o anel e a pulseira de ouro, os frascos de perfumes 

e as roupas, tal como narrado na exordial. Ademais, é de conhecimento 

comum que o estacionamento da requerida é aberto, embora esteja em 

suas dependências e, portanto, a requerida possua responsabilidade, não 

é crível que em todos os casos, indistintamente, seja imputado à requerida 

obrigação de reparação, principalmente quanto esta carece de respaldo, 
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quando não há qualquer prova documental dos prejuízos materiais, e nem 

mesmo indício de prova que a requerente possuía tais objetos em sua 

bolsa. Sem embargo, registre-se que ainda na remota hipótese da autora 

comprovar que possuía tais objetos na bolsa furtado, fato que ressalta-se 

ser inocorrente no caso em apreço, ainda assim não seria cabível a 

reparação pretendida, porquanto imperioso seria o reconhecimento da 

causa excludente de ilicitude, porquanto a situação ultrapassa o poder de 

controle e atuação da requerida. O art. 14, §3º, II, do CDC expressamente 

dispõe que o fornecedor não será responsabilizado em situação como 

esta em apreço, em que é evidente a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, que ignora o mínimo dever de cuidado e deixa bolsa com objetos 

e documentos na carroceria do seu veículo, que se encontra em 

estacionamento aberto e de livre acesso. Nesse mesmo sentido é o 

entendimento jurisprudencial que segue abaixo ementado: INDENIZAÇÃO. 

FURTO OBJETOS INTERIOR DO VEÍCULO ESTACIONAMENTO 

SUPERMERCADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE COMPROVADA. CULPA 

EXCLUSIVA. NEGLIGÊNCIA CLIENTE DEIXA VIDROS ABERTOS. PEDIDO 

IMPROCEDENTE. - Não obstante o reconhecimento da responsabilidade 

objetiva dos fornecedores de produtos e serviços, conforme preconiza o 

caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exime-se o 

estabelecimento comercial da reparação consequente quando 

demonstrada, como ocorre na hipótese, a culpa exclusiva do consumidor, 

ou de terceiro, na deflagração do evento danoso (art. 14, § 3º, inc. II). - 

Embora caracterizado o furto dos objetos dentro do veículo, não há meios 

para responsabilizar a empresa apelada, pois o nexo causal está 

diretamente ligado à atitude do Apelante, notadamente a de não ter agido 

com as cautelas necessárias para evitar o furto. (TJ-MG - AC: 

10702120019527001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de 

Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 17/08/2016) Logo, não há como acolher a pretensão autoral, 

na esteira da correta distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I 

e II, do CPC/15, vez que, incumbia ao requerente juntar documento hábil a 

embasar suas alegações, devendo arcar com o ônus da insuficiência 

probatória. Portanto, há que se rejeitar todos os pedidos delineados na 

exordial, eis que, decorrem do mesmo fato, o qual não pode ser imputado 

como de responsabilidade da requerida. “Ex positis”, com fulcro no artigo 

373, I, c/c art. 487, I, ambos do CPC/15, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

inicial, via de consequência, DECLARO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. Deixo de condenar a autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rafael 

Depra Panichella Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010116-96.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIS MARIA CANDIDO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDINO VIANA DA SILVA OAB - MT0015814S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ MANDADO DE INTIMAÇÃO PARA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) 

Substituto DR. RAFAEL DEPRA PANICHELLA Dados do Processo: 

Processo: 8010116-96.2016.8.11.0094; Valor causa: R$ 19.540,30; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Parte 

Autora: REQUERENTE: LIRIS MARIA CANDIDO SIQUEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: APOLINARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 

Pessoa(s) a ser(em) INTIMADA(s) Nome: LIRIS MARIA CANDIDO SIQUEIRA 

Endereço: Rua MATEUS DE LIMA SOUZA, 60, CENTRO, TABAPORÃ - MT - 

CEP: 78563-000 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 10/04/2018, às 17H:40MIN, no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIAS: O 

não comparecimento em audiência de conciliação por parte do promovido 

importará em revelia, reputando-se como verdadeiras as alegações iniciais 

do autor. Comparecendo a promovida e não havendo conciliação, poderá 

a ação ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder 

audiência de instrução e julgamento. A PARTE PROMOVIDA FICA CIENTE, 

DESDE JÁ, QUE PODERÁ OFERECER CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 05 

(cinco) APÓS A DATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, Em se tratando 

de pessoa jurídica, o preposto deverá apresentar carta de preposição no 

ato da respectiva audiência, sob pena de revelia. O não comparecimento 

às audiências por parte do promovente ensejará no arquivamento dos 

Autos. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. TABAPORÃ, 16 de janeiro de 2018. MARCOS ANTONIO DE 

FREITAS Gestor Juizado Especial SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE TABAPORÃ E INFORMAÇÕES: RUA CARLOS ROBERTO 

PLATERO, S/N, QUADRA 134, CENTRO, TABAPORÃ - MT - CEP: 

78563-000 - TELEFONE: (66) 35571116

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-42.2018.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA APARECIDA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO VALDIR PIRES OAB - MT0010999S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

SERASA EXPERIAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TABAPORÃ Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte reclamante pretende o deferimento da tutela de 

urgência, trazendo os elementos que entende necessários a 

comprovação de suas alegações. Em síntese, aduz o requerente que é 

servidora publica municipal e contraiu um financiamento junto à requerida, 

com o desconto em folha dos respectivos pagamentos que, consoante 

negociado, ocorreram em setenta e duas vezes. Afirma que foi 

surpreendida com a negativação promovida pela requerida em seu nome, 

em relação a um das parcelas do referido financiamento, isto sem 

qualquer notificação prévia. Pugna então, pela antecipação da tutela para 

exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. 

Sabe-se que a tutela de urgência deve corresponder ao provimento 

jurisdicional que será prestado se a ação for julgada procedente, devendo 

estar apta a assumir os contornos de definitividade pela superveniência 

da sentença. O novo Código de Processo Civil, que unificou os institutos 

da tutela cautelar e tutela antecipada, passou a ter a seguinte redação: 

“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.” Assim, à semelhança do código anterior, os 

requisitos para concessão da tutela são a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No ponto, deve o 

autor demonstrar por meio da narrativa dos fatos na petição inicial, 

conjugada com os documentos juntados, a existência dos requisitos acima 

narrados. Perscrutando os autos, verifica-se que estão presentes os 

requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

ensejam a concessão da medida pleiteada, consistentes na probabilidade 

do direito e o perigo de dano. Isto porque a requerente demonstra que o 

pagamento do mês de setembro/2016, motivo da inclusão de seu nome 

nos cadastros de proteção ao crédito, foi descontado em sua folha de 

pagamento do respectivo período. Demonstra, ainda, que vem quitando as 

parcelas do referido financiamento, não havendo justificativa para a 

restrição apontada em seu nome. Já o perigo da demora é evidente, pois, 

ninguém pode ignorar os prejuízos de ordem moral e creditícia que advém 

à pessoa que tem seus dados negativados. Por fim, ressalta-se que a 

medida é totalmente reversível, caso reste provado o contrário do alegado 

pela autora no decorrer da instrução processual. Sendo assim, com fulcro 

no artigo 300 do Código de Processo Civil e do artigo 6º da Lei n.º 

9.099/95, DEFIRO a tutela especifica DETERMINANDO que as requeridas 

PROMOVAM a EXCLUSÃO do nome da requerente dos cadastros de 

proteção ao crédito, no que tange ao débito discutido nestes autos. 

EXPEÇA-SE ofício aos cadastros negativistas (SPC/SERASA), solicitando 

o cumprimento da presente decisão. Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela reclamante e sua hipossuficiência, defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento no 

artigo 6º, inciso VIII da Lei Consumerista. Sem prejuízo do exposto, 
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citem-se as reclamadas para comparecimento em audiência de conciliação 

já designada, oportunidade em que poderão oferecer defesa escrita ou 

oral, por meio de advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) 

dias após a realização da audiência, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-26.2016.8.11.0094

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA CARDOSO (REQUERENTE)

ELIVAL JOSE MAXIMIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

Vistos, etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante do débito acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos 

do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); 2. 

Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação do executado, 

CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Rafael Depra Panichella Juiz 

Substituto

Comarca de Tapurah

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 04/2018/DF

O Excelentíssimo Senhor FABIO PETENGILL, Juiz de Direito Diretor do Foro 

da Comarca de Tapurah, Estado do Mato Grosso, na forma da lei e no uso 

de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a visita "in loco", da equipe do Departamento de 

Conectividade da Coordenadoria de Tecnologia da Informação para 

realização de manutenção do parque tecnológico desta comarca com 

previsão de início dos trabalhos em 06/03/2018 (terça-feira) e termino em 

07/03/2018 (quarta-feira);

CONSIDERANDO a necessidade de desligamento da rede interna de 

servidores de dados e sistemas e acessos web para readequação da 

infraestrutura e cabeamento lógico, bem como a troca de equipamentos de 

informática;

RESOLVE:

 Art. 1º - SUSPENDER PARCIALMENTE, em caráter excepcional, o 

atendimento ao público nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2018, ficando 

este limitado a devolução de autos e retirada de documentos.

Paragrafo Único - Considerando a indisponibilidade do Sistema Apolo, 

inclusive para fins de realização de carga de processos e retirada de 

autos, prorroga-se o inicio da contagem dos prazos EXCLUSIVAMENTE 

para aqueles que tenham contagem iniciando-se nos dias 06 e 07 de 

março de 2018, mantendo a fluência dos demais prazos iniciados em dias 

anteriores ainda que não finalizados.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tapurah-MT, 27 de fevereiro de 2017.

 Fabio Petengill

Juiz de Direito Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58542 Nr: 124-02.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRA, VARR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 124-02.2016.811.0108 (Código 58542)

Exequente: Mariana Ribeiro Alves

Executado: Flavio Alves

 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

VISTOS.

Primeiramente, considerando que a parte exequente estava sendo 

assistida por causídico nomeado na Comarca de Matupá e, diante da 

existência de Defensoria Pública nesta Comarca, pertinente que esta 

instituição patrocine a sua defesa a partir desse momento.

Dando seguimento ao feito, tendo em vista que o executado até o presente 

momento não adimpliu a obrigação exequenda, e, em atenção à 

manifestação ministerial, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado Flavio 

Alves, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até que efetue o pagamento das 

três últimas parcelas vencidas durante o curso do feito.

Intime-se a parte exequente para que apresente a atualização do débito 

exequendo.

Expeça-se mandado de prisão civil, observando que o executado deverá 

permanecer separado dos presos comuns.

Ademais, quanto ao saldo remanescente e, transcorrido o prazo da prisão 

civil, havendo determinação pretérita para que seja efetuados descontos 

junto aos valores previdenciários recebidos pelo executado, determino o 

seu integral cumprimento, com urgência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61254 Nr: 3140-36.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dione Miranda de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Atento às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo vigente, 

atualmente R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras do requerido.O valor acima 

consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta a ser indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 28 de março 

de 2018, às 16h30min.Desse modo, cite-se o requerido para comparecer à 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso 

de frustração da composição, o prazo se inicia da audiência 

preliminar.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência de ambas as partes.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61338 Nr: 20-48.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SULIANE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL DE BARROS PINHEIRO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Atento às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo vigente, 

atualmente R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras do requerido.O valor acima 

consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta a ser indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 28 de março 

de 2018, às 16horas.Desse modo, cite-se o requerido para comparecer à 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso 

de frustração da composição, o prazo se inicia da audiência 

preliminar.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência de ambas as partes.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61365 Nr: 41-24.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdC, KL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:MT 13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 41-24.2018.811.0108 (Código 61365)

Requerentes: Rodrigo Pimentel da Costa e Outra

HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO

VISTOS.

Cuida-se de requerimento de homologação de acordo extrajudicial 

formulado entre Rodrigo Pimentel da Costa e Keila Lorenzi, objetivando o 

reconhecimento e dissolução de união estável, bem como a 

regulamentação da guarda, direito de visitas e alimentos da menor Cecilia 

Lorenzi da Costa.

Formalizados os autos vieram conclusos para deliberação

É o sucinto relatório.

 DECIDO.

Traduzindo o procedimento de composição sobre direitos passíveis de 

transação e resguardados os interesses da infante, inexistindo óbice 

legal, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo firmado entre os interessados nos autos, nos termos da 

inicial, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil.

Julgo extinto por sentença o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

 Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 267-29.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Uchoa, AUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRE REUS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, quanto ao valor do pensionamento, à míngua de qualquer 

espécie de prova sobre o montante necessário à subsistência dos 

requerentes, fixo-o em 1 salário mínimo nacional, devendo ser atualizado 

sempre que majorada essa referencia, determinando que seja depositado 

em conta corrente a ser indicada pela 1ª requerente ou, em caso de 

omissão, em conta judicial aberta especificamente para essa 

finalidade.Indefiro, todavia, o pedido de pagamento em parcela única da 

pensão retroativa à data do evento danoso, porque tem claro caráter 

ressarcitório, inexistindo qualquer emergencialidade na questão que 

justificasse a concessão antes da angularização processual e o decurso 

do processo em todos seus contornos.Lado outro, determino, antes da 

citação da requerida, que os autores comprovem, por declarações de IRPF 

e certidões negativas cartoriais, a inexistência de bens e patrimônio 

suficientes a justificar o pedido de litigância sem pagamento das custas 

processuais. Prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação da tutela interinal deferida.Do mesmo modo e no 

mesmo prazo, consertem a peça inicial, a fim de indicar: (a) quem é a 

“primeira requerida” a que alude a peça vestibular, na medida em que 

somente foi ajuizada a ação em face da demandada “Padre Reus 

Comércio e Transporte de Cereais Ltda., esclarecendo se houve equivoco 

na hora de impressão da peça e, se for o caso, arrolando no polo passivo 

os demais requeridos; (b) corrigir/emendar a peça vestibular, nas fl. 16/19, 

ante ao evidente erro material de impressão nas páginas da exordial, 

especificamente quanto ao pedido de tutela de urgência; (c) indique, 

expressamente, se possuem interesse em conciliação/mediação e no 

caso negativo justifiquem a razão da recusa do modelo geral adotado pelo 

NCPC.Empós, promovidos os ajustes acima indicados, novamente 

conclusos para recebimento da inicial, análise do pedido de gratuidade ou 

cancelamento da distribuição e demais providências.Tapurah/MT, 26 de 

fevereiro de 2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61740 Nr: 267-29.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Uchoa, AUC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADRE REUS COMÉRCIO E TRANSPORTE DE 

CEREAIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Entretanto, quanto ao valor do pensionamento, à míngua de qualquer 

espécie de prova sobre o montante necessário à subsistência dos 

requerentes, fixo-o em 1 salário mínimo nacional, devendo ser atualizado 

sempre que majorada essa referencia, determinando que seja depositado 

em conta corrente a ser indicada pela 1ª requerente ou, em caso de 

omissão, em conta judicial aberta especificamente para essa 

finalidade.Indefiro, todavia, o pedido de pagamento em parcela única da 

pensão retroativa à data do evento danoso, porque tem claro caráter 

ressarcitório, inexistindo qualquer emergencialidade na questão que 

justificasse a concessão antes da angularização processual e o decurso 

do processo em todos seus contornos.Lado outro, determino, antes da 

citação da requerida, que os autores comprovem, por declarações de IRPF 

e certidões negativas cartoriais, a inexistência de bens e patrimônio 

suficientes a justificar o pedido de litigância sem pagamento das custas 

processuais. Prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição e 

consequente revogação da tutela interinal deferida.Do mesmo modo e no 

mesmo prazo, consertem a peça inicial, a fim de indicar: (a) quem é a 

“primeira requerida” a que alude a peça vestibular, na medida em que 

somente foi ajuizada a ação em face da demandada “Padre Reus 

Comércio e Transporte de Cereais Ltda., esclarecendo se houve equivoco 
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na hora de impressão da peça e, se for o caso, arrolando no polo passivo 

os demais requeridos; (b) corrigir/emendar a peça vestibular, nas fl. 16/19, 

ante ao evidente erro material de impressão nas páginas da exordial, 

especificamente quanto ao pedido de tutela de urgência.Empós, 

promovidos os ajustes acima indicados, novamente conclusos para 

recebimento da inicial, análise do pedido de gratuidade ou cancelamento 

da distribuição e demais providências.Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 

2018. FABIO PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 3030-37.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACLdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 3030-37.2017.811.0108 (Código 61094)

Requerente: Antonio Cícero Leite dos Reis

 Requerido: Wellita Conceição da Silva

 ADOÇÃO UNILATERAL

VISTOS.

Em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, II, do Código de Processo 

Civil/15 e com isenção de custas, consoante disposto no artigo 141, §2º, 

da Lei nº 8.069/90.

Cite-se pessoalmente a genitora do menor para, no prazo de 10 (dez) 

dias, oferecer resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas 

e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos.

Promova-se a realização de estudo psicossocial, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Aportando o relatório respectivo, vista ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, conclusos para deliberação.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61341 Nr: 23-03.2018.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jader Carlos Trindade Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daiane da Silva Lauermann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 23-03.2018.811.0108 (Código 61341)

Requerente: Jader Carlos Trindade Costa

Requerido: Daiane da Silva Lauermann

 AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO C/C GUARDA E ALIMENTOS

VISTOS.

Cuida-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c 

guarda, regulamentação de visitas e alimentos promovida por Jader Carlos 

Trindade Costa em desfavor de Daiane da Silva Lauermann, postulando, 

em sede de tutela de urgência, a concessão da guarda provisória da 

menor Giovana da Silva Costa.

De plano, ante a existência de menores, determino o processamento da 

lide em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC/2015) e com isenção de 

custas.

 Havendo dois pedidos distintos, saliento, no que tange a guarda 

provisória que, na fase procedimental, são raquíticas as provas que 

possam permitir juízo mais aprofundado acerca do melhor interesse da 

criança, no que concerne à convivência familiar, mas como, 

aparentemente, os menores convivem na residência paterna, mesmo após 

a separação conjugal, hei por bem considerar a situação fática ao menos 

por agora, deferindo a guarda provisória ao genitor.

Designo audiência de conciliação para a data de 28 de março de 2018, às 

17h30min.

Desse modo, cite-se o requerido para comparecer à audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso de frustração 

da composição, o prazo se inicia da audiência preliminar.

Faça constar no mandado às advertências legais.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Determino a realização de estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na residência de ambas 

as partes.

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61019 Nr: 2979-26.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Atento às condições pessoais do alimentante e da alimentada, arbitro 

os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo vigente, 

atualmente R$ 286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), 

em virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras do requerido.O valor acima 

consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta a ser indicada pela genitora, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente à genitora da menor, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 28 de março 

de 2018, às 15h30min.Desse modo, cite-se o requerido para comparecer à 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso 

de frustração da composição, o prazo se inicia da audiência 

preliminar.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência de ambas as partes.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61255 Nr: 3141-21.2017.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Osmarildo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roseli Bernardes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (....) Atento às condições pessoais da alimentante e das alimentadas, 

arbitro os alimentos provisórios no valor de 42% do salário mínimo vigente, 

atualmente R$ 400,68 (quatrocentos reais e sessenta e oito centavos), em 

virtude da prova do parentesco acostada aos autos, bem como pela 

ausência de provas das condições financeiras da requerida.O valor acima 

consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, em 

conta a ser indicada pelo genitor, ou quitado, mediante recebido, 

diretamente ao genitor das menores, sendo devido a partir da citação do 

requerido. Designo audiência de conciliação para a data de 28 de março 

de 2018, às 17horas.Desse modo, cite-se o requerido para comparecer à 

audiência de conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso 

de frustração da composição, o prazo se inicia da audiência 
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preliminar.Faça constar no mandado às advertências legais.Defiro o 

benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na 

acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com 

as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à 

sua manutenção.Determino a realização de estudo psicossocial, a ser 

realizado pela equipe multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na 

residência de ambas as partes.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50939 Nr: 52-24.2016.811.0108

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DIA, LMK, ENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DENICOLO - OAB:MT 

17.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Desse modo, determino a citação do devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob 

pena de expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito, e a requerimento 

do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil.No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais.Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 23 de fevereiro de 2018.Fabio 

PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61340 Nr: 22-18.2018.811.0108

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mari Terezinha Tirloni Ortolan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO VALDIR ORTOLAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Atento às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro 

os alimentos provisórios no valor equivalente a 21% do salário mínimo, 

atualmente de R$ 200,00 (duzentos reais), em virtude da prova do 

parentesco acostada aos autos, bem como pela ausência de provas das 

condições financeiras do requerido.O valor acima consignado deverá ser 

depositado, todo o dia 10 (dez) de cada mês, na conta indicada pela 

genitora, ou quitado, mediante recebido, diretamente à genitora da menor, 

sendo devido a partir da citação do requerido. Designo audiência de 

conciliação para a data de 28 de março de 2018, às 14h30min.Desse 

modo, cite-se o requerido para comparecer à audiência de 

conciliação/mediação, salientando, desde logo, que em caso de frustração 

da composição, o prazo se inicia da audiência preliminar.Faça constar no 

mandado às advertências legais.Defiro o benefício da justiça gratuita na 

medida em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção.Determino a 

realização de estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

multidisciplinar deste juízo, no prazo de 30 dias, na residência de ambas 

as partes.Cientifique-se o Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Tapurah/MT, 24 de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61251 Nr: 3137-81.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: HDCdS, MGCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) INDEFIRO, por ora, o pedido de alimentos provisórios 

formulado.Destaca-se que, no curso da ação, se ficar incontroversa a 

paternidade do requerido, os alimentos poderão ser fixados.Designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2018, às 14horas.Cite-se a parte requerida (art. 247, I, NCPC), com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que compareça à audiência 

designada (art. 695, § 2º do NCPC), acompanhada de advogado, bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 

335.Havendo desinteresse pela requerida na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou da requerida à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344).Defiro o benefício da justiça gratuita 

na medida em que a requerente é pobre na acepção jurídica do termo não 

dispondo, assim, de meios para arcar com as despesas do processo sem 

se privar dos recursos indispensáveis à sua manutenção.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 

de fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61253 Nr: 3139-51.2017.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Simone Janoski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Fischer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Ademais, considerando o débito alimentar remanescente, que supera 

mais de três parcelas mensais, cite-se o devedor para cumprir 

voluntariamente a sentença no prazo de quinze dias (art. 523, NCPC), sob 

pena de expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).Caso o 

devedor não efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, 

deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito, e a requerimento 

do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá 

sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.Efetivada 

a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), 

que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como somente 

poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos incisos do 

art. 525, §1º do Código de Processo Civil.No ato citatório deverão constar 

todas as advertências legais.Caso o devedor não promova o pagamento 

do débito, defiro, desde já, remessa aos órgãos de proteção ao crédito 

SPC e SERASA de certidão comprobatória da dívida objeto do presente 

processo.Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.Defiro o benefício da 

justiça gratuita na medida em que a requerente é pobre na acepção 

jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para arcar com as 

despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis à sua 

manutenção.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tapurah/MT, 24 de 

fevereiro de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61096 Nr: 3032-07.2017.811.0108

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RFNJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 
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Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.Contudo, 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos.Designo 

audiência de conciliação para o dia 28 de março de 2018, às 14horas, a 

ser realizada pela Conciliadora.Cite-se a requerida (Art. 247, I, NCPC), com 

a faculdade do Art. 212, §2º, NCPC, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (Art. 695, § 2º 

do NCPC), acompanhada de advogado.Em caso de êxito na composição 

amigável, vista ao MPE para manifestação e, após, voltem conclusos para 

homologação.Caso inexitosa a conciliação, deverá a requerida apresentar 

sua resposta, nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 5.478/68, 

voltando-se os autos conclusos para designação de audiência de 

Instrução e Julgamento.Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento da requerente implicará em arquivamento do pedido, e a 

ausência da requerido em revelia, nos termos do Art. 7º da Lei nº 

5.478/68.Saliento que o mandado deverá conter apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do NCPC).Defiro o pedido de gratuidade de 

justiça.Intime-se a autora pessoalmente.Ciência ao MPE e à 

DPE.Cumpra-se, às providências necessárias.Tapurah/MT, 24 de fevereiro 

de 2018.Fabio PetengillJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 42640 Nr: 1604-29.2013.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:33.886 - PR

 “Defiro a juntada do instrumento de mandato que legitima a representação 

dos autores no ato, assim como o prazo de 5 dias para juntada do 

instrumento de preposição da 2ª requerida. Declaro encerrada a instrução 

processual e faculto às partes a apresentação de suas razões finais, por 

memoriais, no prazo de lei”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 19442 Nr: 486-28.2007.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Propicio Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 “Constatando-se que as diligencias processuais anteriores ainda não 

foram integralmente cumpridas, suspendo a instrução processual, para 

que : (a) sejam os autos encaminhados em carga à DPE/MT para 

apresentação de resposta à acusação; (b) voltando a defesa, façam os 

autos em carga à acusação, para indicação do endereço atualizado ou 

substituição das testemunhas arroladas na denúncia; (c) quando 

retornados os autos, aí sim conclusos para designação da instrução. Os 

presentes saem intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 59809 Nr: 2220-62.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR SUELOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 “Homologo as desistências manifestadas em juízo, e dou por encerrada a 

instrução processual, abrindo vistas ao MP e depois à defesa para 

apresentação de alegações finais no prazo de lei. Empós conclusos para 

sentença. Os presentes saem intimados. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44165 Nr: 345-62.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA 

MATUE MIYABARA TAKAHASHI, Nava Parizotto e Simon Ltda (Plantar)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Oling Corassa - 

OAB:MT0018492, FERNANDO DE MATOS BORGES - OAB:MT 11.068-B, 

RENE CORASSA - OAB:OAB/MT 4972-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN 

- OAB:MT 11.006-B

 “Defiro a juntada do instrumento de mandato que legitima a representação 

dos autores no ato, assim como o prazo de 5 dias para juntada do 

instrumento de preposição da 2ª requerida. Declaro encerrada a instrução 

processual e faculto às partes a apresentação de suas razões finais, por 

memoriais, no prazo de lei”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55058 Nr: 2181-02.2016.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA VAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:OAB/MT 14601-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 2181-02.2016.811.0108 (Código nº: 55058)

REQUERENTE: José Batista Vaz

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria rural por idade em que a parte 

requerente supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – 

INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de 

meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 15h:30min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48343 Nr: 756-71.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucio Francisco Luetkmeyer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 756-71.2015.811.0108 (Código nº: 48343)

REQUERENTE: Lucio Francisco Luetkmeyer

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Considerando ser de conhecimento notório que o perito nomeado não atua 

mais nesta comarca, bem como diante do que estabelece a Seção 15, do 

Capitulo I (Disposições Gerais) da CNGC/MT (artigos 169/181), determino 

seja oficiado aos médicos do trabalho credenciados no Polo Regional, a 

fim de que respondam, em 05 dias, se possuem credenciamento perante o 

TJMT para atuar na Comarca.

Em caso positivo, determino seja estabelecido contato com o perito para 

agendamento das perícias, intimando as partes; em caso negativo, nomeio 

desde já o clinico geral que atua neste município, Dr. Júlio Cesar da Silva, 

determinando, ainda, que a Secretaria da Vara providencie o 

cadastramento do médico, nos moldes do artigo 181 da CNGC/MT.

Proceda a Sra. Gestora contato com o perito nomeado para agendamento 

da perícia e, após, cientifiquem-se as partes.

Às providências.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50764 Nr: 1923-26.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosinei Dorta Zorzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1923-26.2015.811.0108 (Código nº: 50764)

REQUERENTE: Rosinei Dorta Zorzo

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria por morte em que a parte requerente 

supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a qualidade de 

dependente da requerente.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 14h:30min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50770 Nr: 1929-33.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1929-33.2015.811.0108 (Código nº: 50770)

REQUERENTE: Regina Celia de Oliveira

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria por morte em que a parte requerente 

supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a qualidade de 

dependente da requerente.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 14h:00min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 50765 Nr: 1924-11.2015.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1924-11.2015.811.0108 (Código nº: 50765)

REQUERENTE: Aparecido Soares dos Santos

REQUERIDO: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA

VISTOS.

Trata-se de ação de aposentadoria por morte em que a parte requerente 

supracitada move contra o Instituto Social do Seguro Social – INSS.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

do benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a qualidade de 

dependente da requerente.

Defiro a produção de prova oral, com a inquirição das testemunhas 

regularmente arroladas (CPC, art. 407).

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de março de 

2018, às 15h:00min, cabendo ao advogado da parte informar ou intimar as 

testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo, na forma do art. 455 do 

CPC/2015.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 24157 Nr: 431-72.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Mamoru Takahashi, Samuel de Campos Pontes, 

Silas do Nascimento Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B/MT, Silas do Nascimento Filho - OAB:4398-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:OAB/MT 5079-B, Edy Wilson Piccini - OAB:MT 4.950

 Processo n°: 431-72.2010.811.0108 (Código 24157)

Requerente: Samuel de Campos Pontes e Outro

Requerido: Sicredi Outro Verde MT

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 26453 Nr: 1057-57.2011.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Arruda André

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO OLIVEIRA DE SOUSA FILHO 

- OAB:OAB/MT 15.687-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:OAB/PR 

7295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1057-57.2011.811.0108 (Código nº: 26453)

EXEQUENTE: Banco CNH Capital S/A

EXECUTADO: Francisco Arruda André

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

VISTOS.

Manifesta-se o exequente às fls. 206 buscando a inclusão dos avalistas 

para figurarem no polo passivo da lide.

Com efeito, a teor do que prescreve o artigo 329 do CPC, antes da citação 

o autor poderá alterar de forma irrestrita a petição inicial.

Portanto, considerando que ainda não está formada a angularidade da 

relação jurídica processual no presente feito, defiro o pedido formulado.

Inclua-se no polo passivo da lide os avalistas Madeireira Carnauba e Luiz 

Carlos Carnauba, promovendo-se as retificações necessárias na capa 

dos autos e no Distribuidor.

Após, expeçam-se as respectivas cartas precatórias para citação dos 

executados, a serem cumpridas nos endereços indicados pelo exequente 

às fls. 206.

 Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Tapurah/MT, 27 de fevereiro de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23693 Nr: 1540-58.2009.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:OAB/MT 8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:225.061/SP, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:120394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 1540-58.2009.811.0108 (Código 23693)

Requerente: Banco Bradesco Financiamento S/A

Requerida: Irene da Silva Lima

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Ante a informação de que a devedora não satisfez integralmente o acordo 

firmado entre as partes, intime-a para cumprir voluntariamente a sentença 

no prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso a devedora não efetue a entrega do veículo ou o pagamento do 

débito, deverá o credor apresentar cálculo atualizado do débito acrescido 

da multa e dos honorários citados anteriormente, em continuidade, e a 

requerimento do credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, 

que recairá sobre tantos bens quanto os necessários para garantir a 

dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 48235 Nr: 710-82.2015.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Carmem da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda de Souza Campos 

Belo Silveira - OAB:MT 12.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT0013245A

 Processo n°: 710-82.2015.811.0108 (Código 48235)

Requerente: Maria Carmem da Rocha

Requerido: Oi S/A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Intime-se a parte requerida para cumprir voluntariamente a sentença no 

prazo de quinze dias, sob pena de, quedando-se inerte, incidir multa de 

10% (dez por cento) sobre o montante da condenação (CPC, art. 523, 

§1º) e, também, honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com 

ulterior expedição de mandado de penhora e avaliação (§ 3º).

Caso o devedor não efetue o pagamento do débito, deverá o credor 

apresentar cálculo atualizado do débito acrescido da multa e dos 

honorários citados anteriormente, em continuidade, e a requerimento do 

credor, expedir-se-á mandado de penhora e avaliação, que recairá sobre 

tantos bens quanto os necessários para garantir a dívida.

Efetivada a penhora, poderá o executado apresentar impugnação (CPC, 

art. 525), que não terá efeito suspensivo (CPC, art. 525, §6º), bem como 

somente poderão ser aduzidas em defesa as matérias delineadas nos 

incisos do art. 525, §1º do Código de Processo Civil.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 23852 Nr: 120-81.2010.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY MOREIRA BICALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, Nelson Paschoalotto - OAB:108911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°: 120-81.2010.811.0108 (Código 23852)

Requerente: Banco do Brasil S/A

Requerido: Wesley Moreira Bicalho

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

VISTOS.

Tendo em vista que até o presente momento a parte requerente não 

compareceu aos autos para manifestar-se sobre a ausência de bens 

penhoráveis do requerido, consoante certidão inclusa (f.85), determino a 

sua intimação pessoal para postular o que entender de direito, dando 

seguimento ao feito.

Advirto ainda, que a inércia durante o prazo legal de cinco dias, resultará 

na extinção, conforme dispõe o artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de 

Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo acima estabelecido, sem manifestação, certifique-se e, 

após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Fabio Petengill

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 43977 Nr: 225-19.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA 

MATUE MIYABARA TAKAHASHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉLCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE MATOS 

BORGES - OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 

11.006-B

 “Defiro a juntada do instrumento de mandato que legitima a representação 

dos autores no ato, assim como o prazo de 5 dias para juntada do 

instrumento de preposição da 2ª requerida. Declaro encerrada a instrução 

processual e faculto às partes a apresentação de suas razões finais, por 

memoriais, no prazo de lei”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55899 Nr: 65-86.2017.811.0108

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PIMENTEL DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Carolina Belleze Silva - 

OAB:MT 9.601-B

 “Consoante se evidencia dos autos, o apenado foi condenado a pena de 

05 anos, dez meses e 583 dias-multa, a ser cumprida no regime 

semi-aberto, tempo do qual deve ser detraído o tempo de segregação 

cautelar (5 meses e 8 dias), restando uma reprimenda de 5 anos, 4 meses 

e 22 dias a ser executada, que à míngua de colônia penal ou agrícola para 

execução da medida, deve ser substituída pelas seguintes medidas 

restritivas de liberdade:

a) Comparecer em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas 

atividades.

b) Não mudar de sua residência sem prévia permissão do Juízo, mantendo 

seu endereço atualizado;

c) Não se ausentar de sua Comarca, por mais de 7 (sete) dias, sem 

comunicar previamente o Juízo acerca do local onde poderá ser 

encontrado;

d) recolhimento domiciliar noturno, devendo acomodar-se em residência às 

21h de um dia até as 06h do dia seguinte, assim como a vedação de 

frequentar bares, lanchonetes especialmente locais de conhecida 

comercialização de entorpecentes;

e) Pagamento do valor de equivalente à pena de multa condenatória pelo 

delito de traficância, que deverá ser liquidada pela contadoria do juízo e 

posteriormente cientificada ao reeducando para quitação ou apresentação 

de proposta de parcelamento.

Realizada a aplicação das medidas de restrição, dê-se início ao cômputo 

do período de cumprimento do atual regime prisional.

Retifique-se a Guia de Execução Penal, calculando corretamente o período 

de detração da prisão cautelar.

Saem os presentes intimados.

Oficie-se aos órgãos de segurança pública comunicando as condições do 

regime, para fiscalização e observância da pena.

Cumpra-se.”

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 44233 Nr: 401-95.2014.811.0108

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO SUSSUMU TAKAHASHI, LUISA MATUE 

MIYABARA TAKAHASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE POSSENTI, LELIA BARBOSA POSSENTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 

OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉLCIO ANTÔNIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 “Defiro a juntada do instrumento de mandato que legitima a representação 

dos autores no ato, assim como o prazo de 5 dias para juntada do 

instrumento de preposição da 2ª requerida. Declaro encerrada a instrução 

processual e faculto às partes a apresentação de suas razões finais, por 

memoriais, no prazo de lei”.

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N.º 007/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de 

Direito da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, Considerando a necessidade de formar a 

Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD, nos termos 

da Recomendação nº 37, de 15 agosto de 2011, do Conselho Nacional de 

Justiça, que recomenda aos órgãos do Poder Judiciário a observância das 

normas de funcionamento do Programa Nacional de Gestão Documental e 

Memória do Poder Judiciário (PRONAME); Considerando ainda a 

determinação proferida nos autos do Processo Administrativo nº 96/2013 

(0036427-62.2013), que estabelece que as Comarcas do Estado deverão 

designar os membros de suas respectivas Comissões Permanentes de 

Avaliação de Documentos – CPAD; Considerando que os trabalhos das 

Comissões Permanentes de Avaliação de Documentos das Comarcas 

ocorrem apenas no momento em que existe a demanda; Considerando que 

o Exmo. Senhor Juiz nomeado Presidente da Comissão por meio da 

Portaria nº 015/2013-DF não jurisdiciona mais na Comarca; RESOLVE: Art. 

1º Revogar a Portaria nº 015/2013-DF; Art. 2º Designar Comissão 

Permanente de Avaliação de Documentos da Comarca de Terra Nova do 

Norte: - Jean Paulo Leão Rufino – Juiz de Direito Diretor do Foro, como 

Presidente; - Ercílio Giacomel – Analista Judiciário, mat. 20.784, como 

membro. - José Adrião de Souza Neto - Técnico Judiciário, mat. 13.403, 

como membro. Art. 3º Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo 

cópia ao Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documento 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Em Terra Nova do 

Norte/MT, 24 de janeiro de 2.018. JEAN PAULO LEÃO RUFINO - Juiz de 

Direito Diretor do Foro

 PORTARIA N.º 008/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de 

Direito da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais, Considerando a Portaria 007/2018-DF 

designou a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos da 

Comarca de Terra Nova do Norte: RESOLVE: Art. 1º Convocar os 

servidores Ercilio Giacomel - Analista Judiciário-PTJ, Mat. 20784 e José 

Adrião de Souza Neto - Técnico Judiciário-PTJ, Mat. 13403 para realização 

dos trabalhos inerentes à Comissão em período alternado, não 

ultrapassando 02 (duas) horas diárias pelo prazo de 05 (cinco) dias a 

partir de 29/01/2018, sendo prorrogados por mais 05 (cinco) dias se 

necessário, mediante justificativa dos servidores que compõe a comissão; 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1020728/2/2018 Página 611 de 617



Art. 2º Deverá a Central de Administração proceder à anotação no banco 

de horas de acordo com o trabalho realizado. Art. 3º Cientifique-se os 

servidores, publique-se, registre-se e cumpra-se. Em Terra Nova do 

Norte/MT, 24 de janeiro de 2.018. JEAN PAULO LEÃO RUFINO -Juiz de 

Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 011/2018-DF.

O Excelentíssimo Senhor Doutor JEAN PAULO LEÃO RUFINO, Juiz de 

Direito e Diretor do Foro da Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO a 

necessidade de estabelecer a escala de substituição da Gestora 

Judiciária em razão de ausências e impedimentos da titular do cargo. 

CONSIDERANDO que o servidor Ercílio Giacomel, Analista Judiciário, é o 

único analista judiciário lotado nesta Comarca, além da servidora Titular do 

cargo de Gestora Judiciária. CONSIDERANDO que o senhor Ercílio 

Giacomel é casado com advogada militante na Comarca de Terra Nova do 

Norte, portanto possui impedimento legal para atuar nos processos em que 

sua esposa atua. RESOLVE: Art. 1º - DESIGNAR o servidor Ercílio 

Giacomel, Analista Judiciário PTJ, matrícula 20.784, para exercer a Função 

de Gestor Judiciário, durante o afastamento e impedimentos legais da 

titular do cargo. Art. 2º - DESIGNAR a servidora Silvana Lazaroto, Técnica 

Judiciária PTJ, matrícula 13.963, para exercer a Função de Gestora 

Judiciária Substituta, nos casos em que houver impedimento legal do 

substituto Ercílio Giacomel. Registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia 

ao Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça. Em Terra 

Nova do Norte/MT, 23 de fevereiro de 2018. Jean Paulo Leão Rufino - Juiz 

de Direito-Diretor do Foro

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000071-48.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TERESINHA LEWINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA OAB - MT0011875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE NOVA GUARITA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000071-48.2017.8.11.0085 REQUERENTE: ELIANE TERESINHA 

LEWINSKI REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOVA GUARITA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. A parte reclamante requereu a desistência desta 

reclamação, conforme petição digitalizada (evento n.º 9940341). 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 resolução do mérito, com fulcro no 

disposto artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se 

com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Terra Nova do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000010-56.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RICHTER DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que passo a intimar as partes e/ou seus procuradores 

acerca da audiência designada nos presentes autos para o dia 15 de 

março de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-73.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

DENI DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (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 TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000134-73.2017.8.11.0085 REQUERENTE: DENI DA CRUZ 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Relatório dispensado por força 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e 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. A parte autora afirma que lhe fora negada o 

encerramento de sua conta bancária pelo motivo de ter empréstimos em 

seu nome na referida conta, bem como o atendente da parte requerida 

requisitou-a o adimplemento de R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais) a 

título de manutenção da conta corrente, ressaltando a parte autora ser a 

cobrança indevida e não sendo responsável por tal adimplemento. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra albergado pelos estatutos 

jurídicos em vigor tais como, o Código Civil, o Código de Defesa do 

Consumidor, além de outras normas correlatas. O estatuto do consumidor 

sobreveio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a hipossuficiência do 

consumidor, norma esta que, por sua importância, é considerada 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. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 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. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

que a parte autora sustenta que a cobrança é indevida. No entanto, a 

parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança 

por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico 

e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, 

por sua vez, não foram suficientemente impugnados. Ora, compete à parte 

autora provar por documento que fez o aludido requerimento de 

cancelamento de conta bancária com a devida assinatura do funcionário 

da parte requerida, ônus que não recai sobre a parte ré por se tratar de 

prova de fato negativo. Essas premissas forçam reconhecer que a 

existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a 

legitimidade da cobrança. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

do pedido. Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO 

EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas a anotações de estilo. Cumpra-se. Às 

providências. Terra Nova do Norte, 26 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-82.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO VILSON GRANJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSET BANK - ADM & SERVICOS DE COBRANCA LTDA (REQUERIDO)

TRANSPORTES IMEDIATO MATAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO CESAR DE OLIVEIRA CREMONESI OAB - SP356833 

(ADVOGADO)

MARCELO LUIZ MORESCHI CREMONEZ OAB - SP370404 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 
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Processo: 1000017-82.2017.8.11.0085 REQUERENTE: ANTONIO VILSON 

GRANJA REQUERIDO: ASSET BANK - ADM & SERVICOS DE COBRANCA 

LTDA, TRANSPORTES IMEDIATO MATAO LTDA Vistos. I - RELATÓRIO 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, cumpre 

anotar por este juízo que o caso em apreço é hipótese que comporta o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do 

NCPC, não havendo a necessidade de produzir prova em audiência. Por 

decorrência lógica, passo à análise da preliminar aventada. DA 

ILEGITIMIDADE DA PARTE ASSET BANK – ADM & SERVIÇOS DE 

COBRANÇAS LTDA. No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva da 

parte requerida Asset Bank – ADM & Serviços de Cobranças LTDA, a 

mesma merece prosperar, uma vez que é possível verificar que a mesma 

não teve responsabilidade em relação à lide, mormente a inexistência de 

qualquer relação entre a parte requerida mencionada e a parte autora, 

visto que ambas as partes requeridas possuem relação contratual para 

fins de cobrança de valores, ou seja, ao realizar a cobrança da parte 

autora estava apenas cumprindo negócio jurídico lícito e válido. Posto isto, 

ACOLHO a preliminar aventada pela parte requerida e JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do NCPC, no tocante ao requerido Asset Bank – ADM & Serviços de 

Cobranças LTDA. Mérito. Pois bem, o ponto nodal da questão trata-se da 

existência do negócio jurídico justificador do encaminhamento do nome da 

parte autora ao protesto. Assim, perfilhando os autos, o direito caminha a 

favor do autor. Explica-se. Sustenta a parte autora que teve violada sua 

honra e intimidade em razão da imotivada inscrição à protesto de título 

indevido, em razão da imputação de dívida decorrente de produtos 

transportados em seu nome, sem sua autorização e conhecimento. A 

inclusão do nome da parte autora no protesto do título restaram 

incontroversos, assim como as alegações de que a parte autora nunca 

procurou as partes para que, no âmbito administrativo, resolvesse o 

problema. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 

cabe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, por sua 

vez, a prova de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do 

autor. Na espécie, por alegar a parte autora fato negativo, cabia à ré a 

demonstração da regularidade do protesto do título, como derivação da 

relação negocial que tenha havido entre as partes. Frisa-se que, ainda 

que não exista culpa da ré, à evidência, ela responde pelo risco da 

atividade, ou seja, quem arca com bônus deve suportar também o ônus, 

sendo de sua responsabilidade os prejuízos causados à autora por 

terceira pessoa, que talvez usufrua da prestação de serviços com a 

requerida. Registra-se que a empresa ré foi quem deixou de fazer a 

pesquisa minuciosa da veracidade da identidade da pessoa que a 

solicitou, sendo, dessa forma, de rigor sua responsabilização. O fato de 

que a ré tenha sido vítima de fraude serve para amenizar a intensidade do 

dano, mas não para excluir sua responsabilidade pelo risco de sua 

atividade. Os riscos da atividade empresarial devem ser suportados pela 

requerida que explora a atividade. Desta forma, em considerando que 

cabia à requerida a prova da culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, o que não ocorreu (art. 14, par. 3º, do CDC) restou confirmada a 

falha na prestação de serviço. Assim, delineada a responsabilidade da ré, 

passa-se à análise dos danos efetivamente sofridos pela parte autora. E 

presente a existência de irregularidade, passível o ato de indenização. 

Desse modo, o desgosto da pecha de devedor é suficiente para o 

estabelecimento da existência dos danos morais, restando a fixação do 

valor da indenização. Na espécie, a intensidade e duração da angústia 

provocada pelos acontecimentos no espírito da parte autora não se 

revelam tão graves a ponto de ser fixada a indenização nos moldes 

pretendidos, sendo de se ressaltar que a pecha indevida de devedor 

adveio do protesto de título, bem como da razoável duração da situação, já 

que a ré providenciou o cancelamento do protesto antes da decisão 

judicial. Destarte, levando em consideração tais parâmetros em 

consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixo o 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. No tocante 

ao pedido de indenização por danos materiais, hei por bem indeferir o 

pedido, eis que, compulsando detidamente os autos a parte autora não 

comprovou documentalmente os prejuízos materiais decorrente do ato 

ilícito praticado pela parte requerida. III – DISPOSITIVO Ex positis, e por 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido constante da presente ação, para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito apontado na inicial, bem como CONDENAR a parte requerida 

Transportes Imediato Matão LTDA, a pagar à parte requerente a 

importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão 

(súmula 362 do STJ), JULGANDO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. DEIXO de 

condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem como 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). Na hipótese de não ser efetuado o 

pagamento do valor da condenação, no prazo de 15 dias a contar do 

trânsito em julgado da sentença, além da correção monetária e juros 

legais, haverá acréscimo de multa de 10% consoante o disposto no artigo 

523 do CPC, c/c Enunciado n. 105 do FONAJE, sendo que o depósito 

poderá ser efetuado em juízo, nos termos do Enunciado n. 106 do 

FONAJE. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual 

recurso. Transcorrido in albis e certificando o trânsito em julgado; 

expeça-se mandado de execução. P.R.I.C. Às providências. Terra Nova 

do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-63.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (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 TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000070-63.2017.8.11.0085 REQUERENTE: CELSO DE ALMEIDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos os 

documentos pessoais da parte autora. Assim, INTIME-SE o(a) douto(a) 

causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 26 

de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-25.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RUSCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000176-25.2017.8.11.0085 REQUERENTE: EMERSON 

RUSCHEL REQUERIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não constam dos autos o 

boletim de ocorrência e a apólice do seguro ora contratado. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova 

do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000180-62.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS OAB - MT0018890A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000180-62.2017.8.11.0085 REQUERENTE: NAIARA DA SILVA 

PEREIRA REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

A parte reclamante requereu a desistência desta reclamação, conforme 

petição digitalizada (evento n.º 10523310). 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 resolução do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se com as anotações de praxe e arquive-se com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Terra Nova 

do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo 

Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-58.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

OSWALDO JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO 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 TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010185-58.2016.8.11.0085 REQUERENTE: OSWALDO JOSE 

DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Intime-se a 

instituição financeira requerida para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste acerca da petição (evento n.º 5693548). Registre-se que a 

ausência de manifestação da requerida implicará em concordância tácita 

quanto ao pedido de desistência. Às providências. Terra Nova do Norte, 

19 de fevereiro de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010267-89.2016.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE BEHRENS GAVARONE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 8010267-89.2016.8.11.0085 REQUERENTE: KARINE BEHRENS 

GAVARONE REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL Vistos. Relatório 

dispensado, com fulcro no artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. 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. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da reclamada B2W COMPANHIA DIGITAL, tendo em vista que a as 

empresas integram o mesmo grupo econômico, respondendo 

solidariamente pelas falhas apresentadas nos serviços contratados pelo 

autor. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 

REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. 

INOCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DAS 

PROMITENTES VENDEDORAS. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO A 10%. 

DOS VALORES EFETIVAMNTE PAGOS. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1 - Em se tratando de empresas que integram o mesmo 

grupo econômico e ausentes condições para que o consumidor diferencie 

as suas atuações na celebração do ajuste, deve-se observar a teoria da 

aparência. Preliminar de ilegitimidade passivaad causam rejeitada. 2 - A 

demora na entrega de imóvel pela construtora em função de suposta 

morosidade na prestação de serviços por parte da CEB e da CAESB não 

configura caso fortuito ou força maior a justificar o atraso na entrega das 

chaves. 3 - Em virtude do inadimplemento das promitentes vendedoras 

decorrente do atraso na entrega do imóvel, o valor pago pelo promitente 

comprador durante a vigência do contrato deve ser integralmente 

devolvido, nos termos do Enunciado nº 543 da Súmula do STJ. 4 - Nos 

termos do art. 413 do Código Civil , a cláusula penal pode ser reduzida 

pelo Julgador quando excessiva, desde que o faça de forma equitativa e 

de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nos contratos de 

promessa de compra e venda de imóvel, tem-se arbitrado a cláusula penal 

em 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente 

comprador. Preliminar rejeitada. Apelação Cível das Rés desprovida. 

Apelação Cível do Autor parcialmente provida. 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. Primeiramente, cumpre salientar que se está diante de uma relação 

de consumo e, como tal, será analisada sob a ótica da lei consumerista, 

aplicando-se, portanto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o 

qual aduz: 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. Como se vê, o artigo em análise trata da 

responsabilidade objetiva, o qual determina ao fornecedor de serviço a 

obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos 

relativos à prestação de serviço, independentemente da comprovação de 

sua culpa. Compulsando os autos, bem como dos documentos que o 

instruem, verifica-se que o direito milita em favor da autora, isto porque 

resta evidente, tanto pela declaração da autora, comprovado através dos 

e-mails trocados com a empresa requerida, a falha na entrega da 

mercadoria adquirida por aquela, bem como da ausência de eficiência 

quanto à realização da troca do produto. Dessa forma, analisando o caso 

em concreto e tendo em vista a situação peculiar pela qual passou a 

autora, bem como devido ao descaso e desrespeito com a consumidora 

que teve as suas legítimas expectativas frustradas, plausível entender 

que a autora faz jus ao ressarcimento pelos danos morais experimentados 

ante o descaso que comumente ocorre com os consumidores. Ademais, 

deve a ré ser responsabilizada pela sua conduta negligente, ante o 

descaso com os consumidores e a desorganização no desempenho de 

suas atividades comerciais, pois não cumpriu em tempo e modo o contrato 

de compra e venda firmado entre as partes, sendo que até a data da 

apresentação da impugnação não houve a realização da troca da 

mercadoria. Nesse sentido, caminham as decisões do Tribunal de Justiça 

deste Estado, senão vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA 

E INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ENTREGA DE 

PRODUTO COM ESPECIFICIDADES DIVERSAS DO PREVIAMENTE 

ESCOLHIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO 

PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Conquanto não seja desejável 

numa relação de consumo, a falha na prestação de serviço ou na entrega 

do produto escolhido, é fato comum, previsível, e, até mesmo, perdoável, 

mas, desde que o fornecedor de produto/serviço atenda à reclamação do 

consumidor, e, diligenciando de forma cordial e efetiva (e não apenas 

simbólica) para constatar a existência do problema e/ou defeito, oferte 

resposta ou solução justa e, principalmente, rápida; do contrário, não se 

pode jamais tolerar a conduta do fornecedor que, além de não ter 

cumprido o contratado, comporta-se de modo omisso e indiferente, 

deixando de solucionar o problema. 2. A inequívoca falha na prestação do 

serviço, consubstanciada na entrega de produto absolutamente diverso 

daquele escolhido, e o descaso desrespeitoso da ré para com o 

consumidor ao não lhe propiciar atendimento minimante adequado e 

eficiente, são fatores que verdadeiramente transbordam a mera 

chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando também a 

frustração, ansiedade e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, 

bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. (Ap 53424/2016, DES. 

JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”. Constatada que a pretensão 

da autora encontra-se provada nos autos, passo a analisar o pedido 

deduzido na inicial quanto à obrigação da entrega do produto e à fixação 

do valor dos danos morais. Com relação aos danos morais, em que pese a 

empresa requerida alegar a inexistência de tal direito, afirmando que o 
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infortúnio não passou de mero aborrecimento, não há como negar a 

requerente o direito a ser compensada pelos danos morais 

experimentados ante o descaso que comumente ocorre no comércio 

eletrônico com os consumidores, que são rendidos pela facilidade da 

compra sem sair de casa e pelo preço mais acessível que o mundo virtual 

oferece. Vale lembrar que, não obstante o entendimento jurisprudencial 

tendente a registrar que descumprimento de contrato, por si só, não 

caracteriza dano moral, há determinadas circunstâncias, como na 

hipótese vivenciada, qual seja, a não entrega de mercadoria adquirida e 

paga, somado ao descaso com o consumidor, na solução do problema, 

são circunstâncias que recomendam a condenação em dano moral, 

porque extrapola a seara de mero aborrecimento e percalços do dia-a-dia. 

Como nos ensina Orlando Gomes. Obrigações. 5. ed. Ed. Forense, 1978, 

p. 333: "Dano moral é, portanto, o constrangimento que alguém 

experimenta em consequência de lesão em direito personalíssimo, 

ilicitamente produzida por outrem". Contudo, é de se verificar que ante a 

ausência de previsão legal em relação ao quantum indenizatório fixados 

aos danos morais, deve-se ponderar seu valor observando o seu caráter 

punitivo, compensatório e pedagógico e, por fim, evitando o 

enriquecimento ilícito ou a chamada “indústria do dano moral”. Assim, fixo, 

a título de dano moral, o montante de R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos 

reais), com juros de mora de 1% a.m., a contar da citação, e correção 

monetária de acordo com o INPC, a contar da data do arbitramento, 

conforme entendimento dos Tribunais Superiores, em observância ao 

princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Ante o exposto e por 

tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

para CONDENAR a ré ao pagamento no valor montante de R$ 1.500,00 

(hum mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros de mora 

de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária de acordo com o 

INPC, a contar da data do arbitramento. Deixo de condenar a parte 

promovente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

assim dos honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Terra Nova do Norte, 19 de fevereiro de 2018. (assinado 

digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-66.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIDIANA CARLA VORPAGEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000128-66.2017.8.11.0085 REQUERENTE: MIRIDIANA CARLA 

VORPAGEL REQUERIDO: BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE 

(BRASIL) S.A. Vistos. Dispensado o relatório, na forma do art. 38, da Lei 

nº 9.099/1995. Passo a decidir. Decido. Compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, depreende-se que a autora, devidamente intimada 

para emendar a petição inicial e instruir o processo com as peças 

imprescindíveis, quedou-se inerte (evento n.º 10646429). Por via de 

consequência, diante desta perspectiva, considerando-se que a petição 

inicial não contém os elementos e documentos imprescindíveis para o 

ajuizamento da demanda, considero que a extinção do feito, sem a 

abordagem de seu mérito, é medida que se impõe. Ante o exposto, com 

lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso I c/c o art. 434, ambos do 

Código de Processo Civil/2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a 

resolução do mérito. Fica a autora isenta do pagamento de custas 

judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Terra Nova do Norte, 19 de fevereiro de 2018. 

(assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120876 Nr: 295-15.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RFO, EFPF, SFPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPF, EPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - 

OAB:22627/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, INDEFIRO a inicial pelo que, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito, por inadequação da via eleita, in verbis artigo 485, 

inciso VI do CPC,Condeno a parte autora ao pagamento das custas e de 

honorários, este último fixado em 10% do valor da causa, ficando, porém, 

suspensa a exigibilidade, pois neste momento reconheço o direito à justiça 

gratuita.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Vera-MT, 23 de fevereiro de 

2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120938 Nr: 330-72.2018.811.0102

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA MARIA RIBEIRO BARBOSA MACEDO, GEDEÃO 

RIBEIRO ISRAEL MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEULI BRUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Advogado da parte autora, para providenciar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado de 

CITAÇÃO, por meio de guia, emitida no Portal do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme provimento n. 

07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116814 Nr: 1534-88.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIR REOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1534-88.2017.811.0102

Código n. 116814

Vistos, etc.

Ciente da decisão do Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteados pelo autor, CUMPRA-SE os 

demais comandos da decisão proferida nos presentes autos (ref. 08), 

observada a referida decisão (ref. 23).

Às providências.

 Vera/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116819 Nr: 1539-13.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CHIODI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1539-13.2017.811.0102

Código n. 116819
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Vistos, etc.

Ciente da decisão do Tribunal de Justiça, que deferiu parcialmente a 

antecipação dos efeitos da tutela pleiteados pelo autor, CUMPRA-SE os 

demais comandos da decisão proferida nos presentes autos (ref. 08), 

observada a referida decisão (ref. 26).

Às providências.

 Vera/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 120996 Nr: 354-03.2018.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELLITON PINTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:15341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.354-03-2018.811.0102

Código n. 120996

Vistos, etc.

Trata-se de ação pelo rito ordinário proposta por Wellinton Pinto de Souza, 

em face do Estado de Mato Grosso, requerendo a antecipação dos efeitos 

da tutela, a fim de que tome posse, provisoriamente, do cargo de Analista 

Judiciário nesta comarca ou, seja assegurada sua vaga obstando-se a 

nomeação de outro candidato, pugnando ao fim pela confirmação da 

tutela.

À ref. 04, foi postergada a analise da liminar.

 À ref.07, a parte autora manifestou pela desistência da presente ação 

com o julgamento sem resolução do mérito.

DECIDO.

Tendo em visa o pedido expresso da parte, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA 

da presente ação, e por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil/2015.

Custas pela parte autora, porém suspendo sua exigibilidade, uma vez que 

DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

 Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação.

Transitado em Julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 26 de fevereiro de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000068-42.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE TANANBI DALL ASTRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRASIELA CRISTINA GUISSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA DESPACHO Processo número: 

1000068-42.2017.811.0102 Requerente: Eliane Tananbi Dall Astra 

Requerido: Grasiela Cristina Guisso Vistos, etc. Devidamente comprovado 

o depósito prévio e diligências atinentes, se for o caso, CUMPRA-SE a 

presente Carta Precatória, servindo esta como mandado, 

providenciando-se as diligências necessárias para seu fiel cumprimento. 

Se for o caso, SOLICITEM-SE ao juízo deprecante as providencias 

necessárias, sob pena de devolução da missiva, independente de seu 

cumprimento, nos termos do artigo 393 da CNGC. Realizado o ato 

deprecado e pagas as custas porventura existentes, ou restando 

negativas as diligências de localização daqueles a serem 

intimados/citados ou de bens a serem constritos (penhora, arresto, 

sequestro), DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Vera/MT, 

27 de fevereiro de 2018. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE COLNIZA 
 
PORTARIA Nº 05/2018-DF 

 
 
O RICARDO FRAZON MENEGUCCI, MM. Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro da 
Comarca de Colniza, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc. 
 
 
CONSIDERANDO a necessidade de dar cumprimento às determinações da Consolidação das 
Normas da Corregedoria Geral da Justiça, que institui o Serviço de Plantão Judiciário no Estado 
de Mato Grosso; 
 
CONSIDERANDO as determinações contidas no Provimento nº 10/2016/CM, de 6.5.2016, que 
estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de 
Mato Grosso nos finais de semana e feriados, bem como o plantão semanal; 
 
R E S O L V E: 

 
Art. 1º - Responderão no plantão dos finais de semana, feriados e semanal, durante o período de 
01 á 31 de março de 2018,  os seguintes servidores conforme escala abaixo; 
 

LOTAÇÃO: VARA ÚNICA/JUIZADO ESPECIAL 
 

DIA SERVIDOR (A) CARGO TELEFONE EMAIL 

01 e 02 
Evelyn de A. Ayres Analista  

Judiciária 
(66) 99253-6006 

Ou  
(66) 99221-4245 

evelyn.ayres@tjmt.jus.br 

03 á 09 

Edléia Magrassi de 
Lima Ferraz 

Gestora 
Judiciária 

(66) 98110-6317 
Ou  

(66) 99221-4245 
 

edleia.ferraz@tjmt.jus.br 

10 á 16 
Magnum de 

Figueredo Marisco 
Analista 

Judiciário 
(66) 98102-0884 

Ou  
(66) 99221-4245 

mmarisco@hotmail.com 

17 á 23 

Mayara Adriano Gestora 
Geral de 1° 
Entrância 

(66) 98123-1802 
Ou  

(66) 99221-4245 
 

mayara.adriano@tjmt.jus.br 

24 á 30 
Edelvan Mezomo 

Maures 
Técnico 

Judiciário 
(66) 98108-5984 

Ou  
(66) 99221-4245 

edelvan.mezomo@tjmt.jus.br 

31 
Tatiana Mendes de 

Oliveira 
Técnica 

Judiciária 
(66) 98129-1668 

Ou  
(66) 99221-4245 

tatiana.oliveira@tjmt.jus.br 

 
CENTRAL DE MANDADOS 

 
DIA SERVIDOR 

(A) 
CARGO TELEFONE EMAIL 
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01 e 02 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

03 á 09 João Carlos da 
Silva Pereira 

Oficial de 
Justiça 

(66)  98101-3153 joão.carlos@tjmt.jus.br 

10 á 16 Fernando Kreuz 
Dallagnol 

Oficial de 
Justiça 

(66) 98462-7550 fernando.dallagnol@tjmt.jus.
br 

17 á 23 Natasha de 
Amorim Kulik 

Oficiala de 
Justiça 

(66)  98101-1646 natasha.kulik@tjmt.jus.br 

24 á 30 Márcia Castro de 
Ornellas 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98121-6780 marcia.ornellas@tjmt.jus.br 

31 Rafaela da Silva 
Souza 

Oficiala de 
Justiça 

(66) 98135-6033 rafaelasouza@tjmt.jus.br 

 
 

PLANTÃO REGIONAL - JUÍZES  POLO X 
 

DIA JUIZ (A) 
03 e 04 RAUL LARA LEITE – 2° VARA DE JUINA  
10 e 11 VAGNER DUPIM DIAS-JUÍNA-3º VARA 
17 e 18 DAIANE MARILYN VAZ  - VARA ÚNICA DE ARIPUANÃ 
24, 25 e 

28  
VICTOR LIMA PINTO COELHO  - VARA ÚNICA DE BRASNORTE 

29, 30 e 
31 

RICARDO FRAZON MENEGUCCI – VARA ÚNICA DE COLNIZA 

 
Art. 2º - O Serviço de Plantão Judiciário funcionará aos sábados, domingos e feriados, bem como 
o plantão semanal para atendimento de medidas urgentes. 
§ 1º O Plantão de final de semana iniciar-se-á após o horário final do expediente das sextas-feiras 
e vésperas de feriados e terá o seu término no início do horário de expediente do primeiro dia útil 
subsequente.  

 
§ 2º O Plantão semanal iniciará após o encerramento do expediente forense do primeiro dia útil da 
semana, encerrando-se no início do expediente do último dia útil, sendo de atribuição dos Juízes 
de suas respectivas Comarcas/Varas, não funcionando o plantão regional. 
 
Art. 3º - O Juiz plantonista do Polo iniciará o seu plantão de final de semana e feriado após o 
horário final do expediente das sextas-feiras e vésperas de feriado e terá o seu término no início 
do horário de expediente do primeiro dia útil subsequente, quando iniciará o Plantão Judiciário 
do Juiz Plantonista da Comarca. 

 
Art. 4° - Deverá  permanecer no prédio do Fórum, das 13h00 às 17h00,  nos sábados, domingos e 
feriados, o servidor escalado para o plantão judiciário. 

 
Art. 5º - Envie-se cópia ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Corregedor Geral, a 
Defensoria Pública, ao Ministério Público, a Subsecção da OAB, aos Senhores Delegados de 
Polícia, com ciência  pessoal aos servidores escalados. 

 
 

Colniza/MT, 23 de fevereiro  de 2018. 
 
 

RICARDO FRAZON MENEGUCI  
Juiz de Direito Substituto e Diretor do Foro 
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